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ევარისტ გამლენი, მხატვარი, დავიდის[1] მოწაფე, წევრი „ახალი ხიდის“, - 

ადრინდელი ანრი IV სექციისა,[2] გათენებისას წავიდა ბარნაბიტების[3] ყოფილ 

ეკლესიაში, სადაც უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში, 1790 წლის 21 მაისიდან, 

სექციის საზოგადო კრებები იმართებოდა. ეს ეკლესია აგებული იყო ვიწრო და ბნელ 

მოედანზე, სასამართლოს რკინის მოაჯირის მახლობლად. კლასიკური სტილით 

შედგენილ ფასადზე, რომელიც დაყირავებული ლარნაკებითა და შუშხუნებით იყო 

შემკული, გახუნებული იყო დროების მიერ და შელანძღული ადამიანის ხელით, 

რელიგიური ემბლემები ჩამოეხეხათ და ბჭეების ზემოთ შავი ასოებით 

რესპუბლიკური დევიზი დაეწერათ: „თავისუფლება, თანასწორობა, ძმობა ან 

სიკვდილი“. ევარისტ გამლენი ეკლესიაში შევიდა. თაღები, რომელნიც წინათ წმინდა 

პავლეს კონგრეგაციის სტიქარიან ბერების საეკლესიო გალობას ისმენდნენ, ახლა 

წითელჩაჩიან პატრიოტების კრებას დაჰყურებდნენ. პატრიოტები მუნიციპალური 

მოხელეების ასარჩევად და სექციის საქმეების მოსაწესრიგებლად შეკრებილიყვნენ. 

ნიშებიდან წმინდანები ჩამოეღოთ და მათ ადგილას ბრუტუსის[4], ჟან-ჟაკის[5], 

ლეპელტიეს[6] ბიუსტები მოეთავსებინათ. განძარცულ ტრაპეზზე ადამიანის 

უფლებათა ფიცარი იყო აღმართული. 

ამ ეკლესიაში ორჯერ კვირაში, საღამოს ხუთი საათიდან თერთმეტ საათამდე, 

საზოგადო კრებები იმართებოდა. საორატორო ტრიბუნის როლს ეროვნული 

დროშით შემკული კათედრა ასრულებდა. პირდაპირ, სამოციქულოს მხრით 

ამართული იყო გაუშალაშინებელი ხის ესტრადა ქალებისა და ბავშვებისთვის, 

რომელნიც მრავლად ესწრებოდნენ ამ კრებებს. ამ დილით კათედრის ქვეშ საწერ 

მაგიდას უჯდა მოქალაქე დიუპონ-უფროსი, დურგალი ტიონვილის მოედნიდან, 

ერთი თორმეტ წევრთაგანი ზედამხედველობის კომიტეტისა[7]. მას წითელი ჩაჩი 

ეხურა და კარმანიოლი[8] ეცვა. მაგიდაზე ბოთლი და ჭიქები ეწყო, აგრეთვე საწერი 

მოწყობილობა და რვეული, რომელიც პეტიციის ტექსტს შეიცავდა კონვენტის 

მიმართ, რათა მას თავისი წიაღიდან გაეგდო ოცდაორი უღირსი წევრი. 

ევარისტ გამლენმა კალამი აიღო და ხელი მოაწერა. 

- მე დარწმუნებული ვიყავი, - თქვა ხელოსანმა მაგისტრატმა, - რომ შენ ხელს 

მოაწერდი, მოქალაქე გამლენ. შენ ნაღდი ხარ, მაგრამ სექცია არ არის გულთბილი; მას 

სათნოება აკლია. მე ზედამხედველობის კომიტეტს წინადადება მივეცი არავის 

გამოუწეროს მოქალაქეობის მოწმობა, ვინც ხელს არ მოაწერს პეტიციას. 



- მე მზად ვარ, - თქვა გამლენმა, - ჩემი სისხლით მოვაწერო ხელი მოღალატე 

ფედერალისტების[9] გაძევების აქტს. მათ უნდოდათ მარატის სიკვდილი: დაე, ისინი 

დაიღუპონ. 

- ჩვენ გულგრილობა გვღუპავს, - უპასუხა უფროსმა დიუპონმა. - სექციაში, სადაც 

ცხრაას მოქალაქეს აქვს ხმა, მხოლოდ ორმოცდაათი მოდის კრებაზე. გუშინ მხოლოდ 

ოცდარვა ვიყავით. 

- კარგი, მაგრამ დაჯარიმება უნდა შემოვიღოთ და მოქალაქეები ვაიძულოთ 

მოვიდნენ, - თქვა გამლენმა. 

- ჰე, ჰე, - წამოიძახა დურგალმა და წარბები შეჭმუხნა, - ყველანი რომ მოდიოდნენ, 

პატრიოტები უმცირესობაში დარჩებოდნენ... მოქალაქე გამლენ, ხომ არ გინდა ერთი 

ჭიქა ღვინო დალიო სანკიულოტების სადღეგრძელოდ?.. 

ეკლესიის კედელზე, სამოციქულოს მხრით, ეწერა: „სამოქალაქო კომიტეტი“, 

„ზედამხედველობის კომიტეტი“, „ქველმოქმედების კომიტეტი“ და დახატული იყო 

შავი ხელი, რომლის მაჩვენებელი თითი მიმართული იყო მონასტრის დერეფნისაკენ. 

რამდენიმე ნაბიჯს თუ გადასდგამდით, ყოფილი სალაროს კართან მიხვიდოდით, 

რომელსაც ზემოდან ეწერა: „სამხედრო კომიტეტი“. გამლენმა ეს კარი შეაღო და 

დაინახა კომიტეტის მდივანი, რომელიც დიდ მაგიდას უჯდა და წერდა. მაგიდაზე 

წიგნები, ქაღალდები, ფოლადის ზოდები, თოფის ვაზნები და გვარჯილის ნიმუშები 

ეყარა. 

- გამარჯვება, მოქალაქე ტრიუბერ, როგორ ხარ? 

- მე?.. საუცხოოდ. 

სამხედრო კომიტეტის მდივანი, ფორტუნე ტრიუბერი, ყოველთვის ამ პასუხს 

აძლევდა იმათ, ვინც მისი ჯანმრთელობის ამბავს იკითხავდა, რადგან უფრო საუბრის 

შეწყვეტას ცდილობდა ამ საგანზე, ვიდრე თავის ჯანმრთელობის გამორკვევას. ამ 

ოცდარვა წლის კაცს დამჭკნარი კანი, თხელი თმა და წითელი ლოყები ჰქონდა და 

წელში მოხრილი იყო. იგი იყო პატრონი უძველესი ოპტიკური მაღაზიისა 

ოქრომჭედლების ქუჩაზე, სენის ნაპირას, რომელიც 1791 წელს ბებერ ნოქარს დაუთმო, 

რათა მთელი თავისი დრო მუნიციპალური საქმეებისათვის მიეძღვნა. მომხიბლავმა 

დედამ, რომელიც ოცი წლისა გარდაიცვალა და რომლის შესახებ უბანში მცხოვრებ 

მოხუცებულებს უნაზესი მოგონება შერჩათ, მას მშვენიერი, კეთილი და ვნებიანი 

თვალები, მკრთალი ფერი და მორცხვობა უანდერძა. მამას კი, რომელიც ოპტიკოსი 

ინჟენერი და მეფის კარის მიმწოდებელი იყო, და რომელსაც ოცდაათ წლამდეც არ 

მიუღწევია, იგი სამართლიანობის გრძნობით და პრაქტიკული ჭკუითა ჰგავდა. 

მას წერა არ შეუჩერებია, ისე იკითხა: - შენ როგორღა ხარ, მოქალაქევ? 

- კარგად, რა იცი ახალი ამბავი? 

- არაფერი, სრულიად არაფერი. როგორც ხედავ, აქ სრული სიწყნარეა. 

- როგორია მდგომარეობა? 

- მდგომარეობაც უცვლელია. 



- მდგომარეობა საშინელი იყო. რესპუბლიკის საუკეთესო ჯარი მომწყვდეული იყო 

მაინცში[10], ვალანსიენი[11] ალყაშემორტყმული იყო; ფონტენეი[12] ვანდეელებმა 

აიღეს; ლიონი აჯანყდა; სევენი[13] ღელავდა; საზღვარი გახსნილი იყო 

ესპანელებისათვის; დეპარტამენტების ორი მესამედი მტრის ჯარს ეჭირა, ან 

აჯანყებით იყო მოცული; უფულოდ, უპუროდ დარჩენილ პარიზს ავსტრიელების 

ზარბაზნები ემუქრებოდნენ. 

ფორტუნე ტრიუბერი შეუშფოთებლად წერდა, რადგან სექციებს კომუნიდან 

ნაბრძანები ჰქონდათ თორმეტი ათასი კაცი გაეწვიათ ვანდეაში გასაგზავნად; ის 

გაწვევისა და შეიარაღების ინსტრუქციებს ადგენდა იმ რაზმებისათვის, რომელიც 

„ახალი ხიდის“, ყოფილი ანრი IV, უბანს უნდა მიეცა. ყველა საომარი თოფი უნდა 

რეკვიზიციის მომხდენელთ გადასცემოდათ. სექციის ნაციონალური გვარდია 

სანადირო თოფებითა და შუბებით უნდა შეიარაღებულიყო. 

- მე მოვიტანე იმ ზარების სია, რომელიც ლუქსემბურგში უნდა გაიგზავნოს, რათა 

ზარბაზნებად გადადუღდეს. 

თუმცა ევარისტ გამლენს ერთი სუც კი არა ჰქონდა, მაინც სექციის აქტიურ წევრებში 

იყო ჩაწერილი: კანონი ამ უპირატესობას მხოლოდ ისეთ მოქალაქეებს ანიჭებდა, 

რომელნიც იმდენად შეძლებულნი იყვნენ, რომ სამი დღის შრომის ღირებულების 

გადახდა შეეძლოთ; და ის ითხოვდა ათი დღის ღირებულებას ისეთი 

ამრჩევლისათვის, რომელიც შეიძლებოდა არჩეული ყოფილიყო. მაგრამ „ახალი 

ხიდის“ სექცია გატაცებული იყო თანასწორობის იდეით, მტკიცედ იცავდა თავის 

ავტონომიას და სრულ საარჩევნო უფლებას ანიჭებდა ყველას, ვინც თავისი 

გროშებით იძენდა ნაციონალური გვარდიელის ტანისამოსს. სწორედ ასეთი იყო 

გამლენი, თავისი სექციის აქტიური მოქალაქე და სამხედრო კომიტეტის წევრი. 

ფორტუნე ტრიუბერმა კალამი დასდო: - მოქალაქე ევარისტ, წადი კონვენტში და 

სთხოვე, ინსტრუქციები გამოგვიგზავნონ, რათა სარდაფების ნიადაგი გადავთხაროთ, 

მიწა და ქვიშნარი დავამუშაოთ და გვარჯილა დავაგროვოთ. საკმაო არ არის 

ზარბაზნების ქონა, თოფის წამალიც არის საჭირო. 

ყოფილ სალაროში პატარა კუზიანი კაცი შემოვიდა, რომელსაც ყურში კალმისტარი 

ჰქონდა გარჭობილი, ხოლო ხელში ქაღალდები ეჭირა. ეს იყო მოქალაქე ბოვიზაჟი 

ზედამხედველობის კომიტეტიდან. 

- მოქალაქეებო, - თქვა მან, - ჩვენ ცუდი ამბები მივიღეთ: კიუსტინმა[14] ლანდაუ 

დასცალა. 

- კიუსტინი მოღალატეა! - წამოიძახა გამლენმა. 

- იგი გილიოტინაზე მოკვდება, - თქვა ბოვიზაჟმა. 

ტრიუბერმა თავისი ოდნავ ჩახლეჩილი ხმით ჩვეულებრივი სიწყნარით წარმოთქვა: - 

კონვენტს ნაცარქექიობისათვის არ გაუჩენია საზოგადოებრივი ხსნის კომიტეტი. იქ 

გაარჩევენ კიუსტინის ყოფაქცევას; თუ ის უნიჭოა ან მოღალატე, მის ადგილს ისეთი 

გენერალი დაიჭერს, რომელსაც გამარჯვების ნებისყოფა შესწევს და საქმეც კარგად 

წავა! 



მან ქაღალდები გადაფურცლა და შიგ თავისი დაღლილი თვალებით ჩაიხედა. 

- თუ გინდათ, ჩვენმა ჯარისკაცებმა თავიანთი ვალდებულება შეუშფოთებლად და 

უნაკლოდ შეასრულონ, ისინი დარწმუნებულნი უნდა იყვნენ, რომ მათი კერა 

უზრუნველყოფილია. თუ შენც ამ აზრისა ხარ, მოქალაქე გამლენ, უახლოეს 

ყრილობაზე ჩემთან ერთად მოითხოვე, საქველმოქმედო კომიტეტი შეუთანხმდეს 

სამხედრო კომიტეტს, რათა დახმარება აღმოეჩინოს ღარიბ ოჯახებს, რომელთაც 

წევრი ჰყავთ ჯარში. 

მან გაიცინა და ჩაიღიღინა: - საქმე წავა, კარგად წავა!.. 

ის ყოველდღე ჯდებოდა თავის თეთრი ხის მაგიდასთან და თორმეტ ან თოთხმეტ 

საათს მუშაობდა განსაცდელში ჩავარდნილი სამშობლოს დასაცავად. ეს თავმდაბალი 

მდივანი სექციის კომიტეტისა ვერ ამჩნევდა შეუსაბამობას უზარმაზარ საქმესა და 

თავის პატარა ძალღონეს შორის, რადგან გრძნობდა, რომ გაერთიანებული იყო ყველა 

პატრიოტთან, რომ ერის სხეულის ნაწილს წარმოადგენდა, რომ მისი სიცოცხლე 

შედუღებული იყო დიდი ხალხის სიცოცხლესთან. ის ერთი იმათგანი იყო, ვინც 

ენთუზიაზმითა და მოთმინებით, ყოველი დამარცხების შემდეგ თითქოს 

შეუძლებელ, მაგრამ მტკიცე ტრიუმფს ამზადებდა. მათ სჭიროდათ გამარჯვება. ეს 

არაფრის მქონე ადამიანები, რომელთაც მეფის ხელისუფლება გაანადგურეს, ძველი 

ქვეყანა გადაატრიალეს, ეს ტრიუბერი, უბრალო ინჟენერი ოპტიკოსი, ეს ევარისტ 

გამლენი, უცნობი მხატვარი, შებრალებას არ ელოდნენ თავიანთი მტრებისაგან. მათ 

მხოლოდ ერთი არჩევანი ჰქონდათ გამარჯვებასა და სიკვდილს შორის. აქედან 

წარმოსდგებოდა მათი გულმოდგინეობა და მათი სიმშვიდე. 
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ბარნაბიტთა მონასტრიდან ევარისტ გამლენი გაემართა დოფინის მოედნისაკენ, 

რომელსაც ტიონვილის მოედანი დაერქვა უძლეველი ქალაქის პატივსაცემად. 

ამ მოედანს, მოთავსებულს პარიზის ხალხმრავალ უბანში, ერთი საუკუნის წინათ 

დაეკარგა თავისი ლამაზი გარეგნობა. დიდებული მაგისტრალების სასახლეებს, 

რომელნიც ანრი IV დროს აეშენებინათ ერთფეროვანი წითელი აგურისაგან და 

რომელთაც თეთრი ქვის სარტყელი უვლიდა გარს, ახლა თავიანთი კეთილშობილი 

ასპიდის სახურავი შეეცვალათ უბადრუკ თუნუქზე, ან სრულიად აღგვილიყვნენ 

დედამიწის პირიდან, მათი ადგილი დაეჭირათ ცუდად შელესილ სახლებს, 

რომელთაც უსწორმასწორო, საცოდავი, ჭუჭყიანი ფასადები ჰქონდათ და მრავალი, 

მეტნაკლები ზომის, ვიწრო ფანჯარა, საიდანაც ყვავილის ქოთნები, ჩიტის გალიები 

და გასაშრობად გამოკიდული თეთრეული ჩანდა. აქ ბინადრობდნენ უამრავი 

ხელოსნები, ოქრომჭედლები, მესაათეები, ოპტიკოსები, მბეჭდავები, მოდისტები, 

მრეცხავი ქალები და რამდენიმე ბებერი ვექილიც, რომელნიც ქარიშხალს არ გაეტაცნა 

სამეფო უფლებასთან ერთად. 

იყო დილა და იყო გაზაფხული. მზის ყვითელი სხივები, დამათრობელი ტკბილ 

ღვინოსავით, კედლებზე იცინოდნენ და მხიარულად ეშვებოდნენ მანსარდებში[15]. 

ფანჯრების ჟალიზები ზევით იყო აწეული და გარედან დიასახლისების გაწეწილი 



თავები ჩანდა. რევოლუციური ტრიბუნალის რეგისტრატორი სახლიდან გამოვიდა 

და სამსახურისკენ გაემართა. გზადაგზა ის ლოყებს უცაცუნებდა ბავშვებს, რომელნიც 

ხეების ქვეშ თამაშობდნენ; ახალ ხიდზე ყვიროდნენ არამზადა დიუმურიეს[16] 

ღალატის შესახებ. 

ევარისტ გამლენი ცხოვრობდა სენის ნაპირას, „საათის ქუჩაზე“, ანრი IV დროის 

სახლში, რომელსაც საკმაოდ კარგი შეხედულება ექნებოდა, თუ იმ პატარა, 

კრამიტისსახურავიან ჩარდახს არ დაემახინჯებინა, რომელიც წინანდელი 

მტარვალის დროს იყო დაშენებული, რათა ძველი პარლამენტარიების[17] ბინები 

მდაბიო მოქალაქეების და ხელოსნების ოჯახების მოთხოვნილებისათვის 

შეეფარდებინათ, ოთახები ფიცრულებითა და კედლებით გაეყოთ. პირველ 

სართულში ერთი ასეთი ბუდე დაეკავებინა მოქალაქე რემაკლს, თერძს - მეკარეს. 

მისი ოთახი ვიწრო და დაბალი იყო და, როცა იგი ნაციონალური გვარდიელის 

ტანისამოსს ჰკერავდა, მინის კარებში ნათლად ჩანდა დაზგაზე მორთხმული ფეხები 

და დაბლა დახრილი კისერი; ამასობაში მისი მეუღლე, რომლის ღუმელს კვამლის 

გამოსავალი მხოლოდ კიბისაკენ ჰქონდა, სახლის ბინადრებს წამლავდა საჭმელების 

ოხშივარით, ხოლო კარის ზღურბლზე მათი ქალი, ბადაგით შეთხუპნული და 

დღესავით მშვენიერი პატარა ჟოზეფინა, დურგლის ძაღლს, მუტონს ეთამაშებოდა. 

ამბობდნენ, რემაკლის მეუღლე, რომელსაც სავსე გულმკერდი და თეძოები ჰქონდა, 

თავის ალერსს უძღვნის თავის მეზობელს, მოქალაქე დიუპონ-უფროსს, ერთ 

თორმეტთაგანს ზედამხედველობის კომიტეტიდანო. ყოველ შემთხვევაში, მისი ქმარი 

საშინლად ეჭვიანობდა და ცოლ-ქმარი რემაკლები სახლს აყრუებდნენ თავიანთი 

ჩხუბითა და შერიგების ხმაურით. სახლის ზემო სართულები დაჭერილი ჰქონდათ 

ოქრომჭედელს - მოქალაქე შაპერონს, რომელსაც სავაჭრო „კედლის საათის 

ქუჩაზე“ ჰქონდა, ფერშალს, ვექილსა და სასამართლოს რამდენიმე მოხელეს. 

ევარისტ გამლენმა აიარა ანტიკური კიბე და უკანასკნელ მეოთხე სართულზე 

შეჩერდა, სადაც მას ჰქონდა ატელიე და ერთი ოთახი დედისათვის. აქ თავდებოდა 

ხის საფეხურები, რომელთაც შეეცვალათ პირველი სართულების დიდი ქვის 

საფეხურები. კედელზე მიდგმული კიბე ადიოდა მანსარდში, საიდანაც ამ დროს 

ჩამოდიოდა დიდი ტანის კაცი, საკმაოდ მოხუცებული, რომელსაც ჯანსაღი და 

ვარდისფერი პირისახე ჰქონდა. ხელში უზარმაზარი პაკეტი ეჭირა და ღიღინებდა: 

„მე დავკარგე ჩემი მოსამსახურე“. 

მოხუცმა ღიღინი შეწყვიტა და ზრდილობიანად გამარჯვება უსურვა გამლენს: ეს 

უკანასკნელიც, თავის მხრივ, ძმურად მიესალმა და დაეხმარა ძირს დაეშვა პაკეტი, 

რისთვისაც მოხუცმა მადლობა გადაუხადა. - ამაში მუყაოს კაცებია, რომელიც 

სათამაშოების გამყიდველთან მიმაქვს „კანონის ქუჩაზე“, თქვა მან, როცა ტვირთი 

ხელახლა აიღო. აქ მთელი საზოგადოებაა: ესენი ჩემი შექმნილი არსებებია; ჩემგან 

მიიღეს წარმავალი სხეული, თავისუფალი სიხარულისა და ტანჯვისაგან. აზროვნება 

არ მიმინიჭებია, იმიტომ, რომ მე კეთილი ღმერთი ვარ. 

ეს იყო მოქალაქე მორის ბროტო, ყოფილი ხარკის მოიჯარადრე და ყოფილი 

კეთილშობილი; მამამისმა, გამდიდრებულმა საქმოსანმა, იყიდა თანამდებობა, 

რომელიც აზნაურის წოდებას ანიჭებდა. კარგ დროს მორის ბროტო თავის თავს 

ბატონ დეზილეტს უწოდებდა და თავის სასახლეში ლაშეზის ქუჩაზე დიდ 

სადილებსაც მართავდა, რომელთაც თავისი თვალებით ანათებდა პროკურორის 



მეუღლე მშვენიერი ქალბატონი დე როშმორი. ამ საუცხოო ქალს მისთვის არ 

უღალატნია, სანამ მორის ბროტოს თავისი თანამდებობა, შემოსავალი, სასახლე, 

მამული და სახელი ჰქონდა. რევოლუციამ ეს ყოველივე წაართვა. იგი თავს ირჩენდა 

იმით, რომ პორტრეტებს ხატავდა ჭიშკრებზე, ქადებსა და ნამცხვარს აკეთებდა სენის 

ნაპირას, მეჟისერის ქუჩაზე, სიტყვებს ადგენდა ხალხის წარმომადგენლებისათვის და 

ცეკვის გაკვეთილებს აძლევდა ახალგაზრდა მოქალაქე ქალებს. ახლა თავის სხვენზე, 

სადაც ვიწრო კიბით ადიოდა და ფეხზე დადგომა თავდაუხრელად არ შეეძლო, 

მორის ბროტო, რომელსაც არაფერი გააჩნდა, გარდა წებოს ქოთნისა, ძაფებისა, 

პაკეტებისა, აკვარელის ყუთისა და ქაღალდის ნაჭრებისა, მუყაოს კაცებს აკეთებდა 

და სათამაშოების გამყიდველებს აძლევდა; ხოლო ესენი თავიანთი მხრივ 

მეწვრილმანეებზე ჰყიდდნენ; შემდეგ ეს პატარა ბავშვების სანუკვარი საგნები, გრძელ 

ჯოხებზე გამაგრებული, დასეირნობდნენ ელისეს მინდვრებზე. საზოგადოებრივი 

შფოთისა და დიდი პირადი უბედურების მიუხედავად, იგი ინარჩუნებდა სულიერ 

სიმშვიდეს და დასასვენებლად ლუკრეციუსის წიგნს კითხულობდა, რომელსაც 

თავისი ყავისფერი რედინგოტის უძირო ჯიბეში ატარებდა. 

ევარისტ გამლენი მიაწვა თავის ბინის კარს, რომელიც მაშინვე გაიღო. სიღარიბის 

გამო ევერესტს არ სჭიროდა კლიტეები და, როცა დედა ურდულს გამოსწევდა, 

მხატვარი იტყოდა: „რა საჭიროა? ობობას ქსელს არავინ მოიპარავს. განსაკუთრებით 

ჩემსას“. ატელიეში ნაგავში დაყრილი ან კედელზე მიყუდებული იყო მისი პირველი 

ტილოები, სადაც იგი მოდის მიხედვით, სააშიკო სცენებს ხატავდა. გადალესილი და 

გაუბედავი ფუნჯით ეალერსებოდა დაცარიელებულ კაპარჭს და გაფრენილ ჩიტს ან 

კიდევ სახიფათო თამაშობასა და ბედნიერების სიზმრებს, კაბააკაპიწებულ მწყემს 

გოგოებს და აყვავებულ მკერდიან, შეყვარებულ ქალებს. 

მაგრამ ეს მანერა არ შეეფერებოდა მის ტემპერამენტს. ეს ცივად დახატული სცენები 

მხატვრის გამოუსწორებელ უბიწოებას მოწმობდა. საქმეში ჩახედულთ ეს არ 

გამოპარვიათ და გამლენს არასოდეს ჰქონია ეროტიკული მხატვრის სახელი. დღეს, 

თუმცა მხატვარი ჯერ კიდევ ოცდაათი წლისა არ იყო, ეს სიუჟეტები უხსოვარ დროს 

დახატულებსა ჰგავდა. თვითონ მხატვარი ამ სურათებში მონარქიული 

გარყვნილებისა და სასახლეების გახრწნილ გავლენას ხედავდა. თავის თავს 

აყვედრიდა, რომ ამ უბადრუკ ჟანრში გამოიჩინა თავი და მონობით დამცირებული 

გენია გამოააშკარავა. ახლა, როგორც თავისუფალი ხალხის მოქალაქე, იგი ფართო 

ხაზებით ხატავდა თავისუფლებას, ადამიანის უფლებებს, საფრანგეთის 

კონსტიტუციას, რესპუბლიკურ სათნოებებს, ხალხურ ჰერკულესებს[18], რომელნიც 

ტირანიის ვეშაპებს ანადგურებდნენ; და ამ კომპოზიციებში მთელი თავისი 

პატრიოტიზმის ვნებათაღელვა შეჰქონდა; მაგრამ, სავალალოდ, ამით პურს ვერ 

შოულობდა. მხატვრებს ცუდი დრო უდგათ. ეს უეჭველია იმ კონვენტის ბრალი არ 

იყო, რომელიც ყოველი მხრივ ჯარებს გზავნიდა მეფეების წინააღმდეგ, ამაყად, 

გულგრილად, შეუდრეკელად იდგა შეთქმული, ორპირი, სასტიკი ევროპის 

წინააღმდეგ და საკუთარ ხორცს იგლეჯდა საკუთარივე ხელებით. ის ერთსა და იმავე 

დროს ტერორს მიმართავდა, შეუბრალებელ სამსჯავროს ჰქმნიდა შეთქმულთა 

დასასჯელად, ამ სამსჯავროს თავისსავე წევრებს აწვდიდა ჩასანთქმელად და ამავე 

დროს წყნარი და დაფიქრებული იყო, მეგობრობას უწევდა მეცნიერებას და 

მშვენიერებას, კალენდრის რეფორმას ახდენდა, საგანგებო სკოლებს აშენებდა, 

მხატვრობისა და ქანდაკების კონკურსს აცხადებდა, ჯილდოებს აწესებდა 



მხატვრების გასამხნევებლად, წლიურ სალონებს აწყობდა, მუზეუმსა ხსნიდა და, 

ათენისა და რომის მსგავსად, დიდებულ ხასიათს აძლევდა დღესასწაულებისა და 

საზოგადოებრივი გლოვის პროცესებს. მაგრამ საფრანგეთის ხელოვნებას, რომელიც 

ერთ დროს ასე გავრცელებული იყო ინგლისსა, გერმანიასა, რუსეთსა და პოლონეთში, 

გასავალი აღარა ჰქონდა უცხოეთში. მხატვრობის მოყვარულები, ხელოვნების 

მცოდნეები, დიდი მემამულეები და ფინანსისტები გაკოტრდნენ, სამშობლოდან 

გადაიხვეწნენ ან იმალებოდნენ. ადამიანები, რომელნიც რევოლუციამ გაამდიდრა, 

ეროვნული მამულების შემსყიდველი გლეხები, სპეკულანტები, ჯარების 

მოიჯარადრეები, პალე-როიალის კრუპიები ჯერ კიდევ ვერ ბედავდნენ თავიანთი 

სიმდიდრის გამოჩენას და, ყოველ შემთხვევაში, ნაკლებ ზრუნავდნენ 

მხატვრობისათვის. საჭირო იყო რენიოს სახელი, ანდა ახალგაზრდა ჟერარის 

მოხერხება, რომ მხატვარს სურათი გაეყიდა. გრეზი, ფრაგონარი, ჰუენი დიდს 

გაჭირვებაში იყვნენ. პრიუდომი ცოლ-შვილს ძლივს არჩენდა იმით, რომ ხატავდა 

სიუჟეტებს, რომელთაც შემდეგ კოპია ხეზე ან სპილენძზე კვეთდა. პატრიოტი 

მხატვრები ჰენეკენი, ვიკარი, ტოპინო-ლებრენი შიმშილობდნენ. გამლენს არ შეეძლო 

ხარჯების გაწევა სურათისათვის, არ შეეძლო მოდელის დაქირავება და ფერადების 

ყიდვა და დაუმთავრებლად ტოვებდა თავის დიდი ტილოს, რომელიც 

წარმოადგენდა „ფურიების მიერ დევნილ მტარვალს ჯოჯოხეთში“. ეს ტილო 

ატელიეს სანახევროდ ჰფარავდა დაუმთავრებელი და საშინელი ფიგურებით და 

მრავალი მწვანე გველებით, რომელთაც ორ-ორი წვეტიანი და მოკაუჭებული ენები 

ჰქონდა გამოყოფილი. პირველ პლანზე, მარცხნით, ჩანდა გამხდარი და მრისხანე 

ქარონი[19] ნავში, მშვენივრად მოხაზული და ძალოვანად შესრულებული, მაგრამ 

ცოტა არ იყოს, სკოლის გავლენით ნაგრძნობი. მეტი გენია და ბუნებრიობა ჩანდა 

მეორე, უფრო პატარა ტილოზე, რომელიც აგრეთვე დაუმთავრებელი ეკიდა უფრო 

განათებულ კუთხეში. ეს იყო ორესტი[20], რომელსაც მისი და ელექტრა[21] ზეზე 

აყენებდა ტანჯვის სარეცელზე. ახალგაზრდა ქალი მომხიბლავი მოძრაობით სწევდა 

განზე გრძელ თმას, რომელიც ძმის თვალებს ფარავდა. ორესტის თავი ტრაგიკული 

და მშვენიერი იყო და აშკარად წააგავდა მხატვრის სახეს. 

გამლენი ხშირად სევდიანი თვალით უყურებდა ამ კომპოზიციას; ხანდახან ხელები, 

ხატვის სურვილით ათრთოლებულნი, მიიწევდნენ ფართოდ მოხაზული 

ელექტრასკენ და უღონოდ ისევ ეცემოდნენ. მხატვარი გაჟღენთილი იყო 

ენთუზიაზმით, ხოლო მისი სული დიდი საგნებისაკენ მიისწრაფოდა, მაგრამ 

იძულებული იყო თავისი თავი დაკვეთილ სამუშაოში ამოეწურა, რასაც უნიჭოდ 

ასრულებდა, იმიტომ რომ იძულებული იყო ვულგარული გემოვნება 

დაეკმაყოფილებინა; ამას გარდა, არც შეეძლო პატარა ნივთებზე გენიოსის ხასიათი 

დაეჭდო... იგი ხაზავდა პატარა ალეგორიულ კომპოზიციებს, რისგანაც მისი ამხანაგი 

დემაი საკმაოდ ლაზათიან შავ, ან ფერად გრავიურებს აკეთებდა, ხოლო შემდეგ 

ესტამპების[22] ვაჭარი მოქალაქე ბლეზი ყიდულობდა იაფ ფასად ონორეს ქუჩაზე. 

მაგრამ ესტამპების ვაჭრობა თანდათან უარესდებოდა; ასე ამბობდა ბლეზი, 

რომელსაც ერთი ხანია არაფრის ყიდვა აღარ უნდოდა. 

ამჯერად გამლენს, რომელიც გაჭირვებამ გონებამახვილი გახადა, თავში ახალი 

ბედნიერი გამოგონება ჩაესახა. ეს გამოგონება, მისი აზრით, გაამდიდრებდა 

ესტამპების ვაჭარსაც, გრავიორსაც და მასაც. 



ეს იყო პატრიოტული სათამაშო ქაღალდი, რომელშიც ძველი რეჟიმის მეფეები, 

ქალები, ვალეტები, შეცვლილი იყო გენიების, თავისუფლებისა და თანასწორობის 

გამოხატულებით. მხატვარმა უკვე გააკეთა ამ ფიგურების ესკიზები, მრავალი 

მათგანი კიდეც დაამთავრა და ჩქარობდა, რომ დემაისთვის გადაეცა გრავიურების 

დასამზადებლად. თვით მას საუკეთესო ფიგურად სამკუთხქუდიანი მოხალისე 

მიაჩნდა, რომელსაც წითელყოშებიანი ლურჯი ტანისამოსი, ყვითელი შარვალი და 

შავი გეტრები ეცვა, ყუთზე იყო ჩამომჯდარი და ყუმბარების გროვაზე დაყრდნობილ 

ფეხებს შუა თოფი ედგა. ეს იყო „გულის მოქალაქე“, რომელმაც „გულის 

ვალეტი“ შესცვალა. ექვსი თვის განმავლობაში გამლენი დიდი სიყვარულით ხატავდა 

ასეთ მოხალისეებს. ზოგიერთი გაყიდა კიდეც ენთუზიაზმის დღეებში. მრავალი 

ესკიზი ატელიეს კედლებზე ეკიდა. ხუთი თუ ექვსი მოხალისე, აკვარელით, გუაშით 

ან ფერადი ფანქრით დახატული, მაგიდასა და სკამებზე ეყარა. 1792 წლის ივლისში, 

როცა პარიზის ყველა მოედანზე ფიცარნაგები იმართებოდა ჯარში გაწვეულთა 

ჩასაწერად, როცა ყვავილებით მორთულ ყავახანებს აზანზარებდა ძახილი 

„გაუმარჯოს ერს! თავისუფალი სიცოცხლე ან სიკვდილი!“ გამლენს არ შეეძლო ახალ 

ხიდზე ან ქალაქის რატუშასთან გაევლო ისე, რომ მისი გული არ აძგერებულიყო 

ბაირაღებიანი ფარდულის დანახვაზე, სადაც შარფიანი მაგისტრალები მოხალისეებს 

წერდნენ მარსელიეზის ხმაურში, მაგრამ თუ იგი ჯარში წავიდოდა, დედა სრულიად 

უმწეოდ უნდა დარჩენილიყო. 

ხმამაღლა აქოშინებული მოქალაქე გამლენის ქვრივი ატელიეში შემოვიდა; დედაკაცს 

ოფლი სდიოდა, გაწითლებულიყო, თრთოდა; წითელი კოკარდა თავსახურავზე ისე 

ეკიდა, თითქოს ეს არის ჩამოვარდებაო. კალათი სკამზე დადგა, წელში გაიმართა, 

რათა უკეთ ამოესუნთქა და ჩივილი დაიწყო ცხოვრების გაძვირებაზე. 

მის განსვენებულ ქმარს დანების სახელოსნო ჰქონდა გრენელ სენჟერმენზე „ქალაქ 

შატელროს“ აბრით; ახლა კი ეს დედაკაცი უბრალო დიასახლისის როლს ასრულებდა 

და შევიწროვებულად ცხოვრობდა თავის ვაჟთან ერთად. ეს უფროსი იყო მის ორ 

შვილს შორის. რაც შეეხება მის ქალს ჟიულის, რომელიც წინათ მოდების 

სამკერვალოში მუშაობდა, უკეთესი იყო, არავის სცოდნოდა თუ რა მოუვიდა მას, 

ვინაიდან კარგი არ იყო იმის თქმა, ჟიული უცხოეთში გაიქცა ერთ არისტოკრატთან 

ერთადო. 

- ღმერთო მაღალო! - ამოიოხრა დედაკაცმა და შვილს ნაცრისფერი, გამომცხვარი 

პური უჩვენა. - პურის ფასი მიუწვდომელი გახდა; კიდევ კარგი თუ წმინდა ხორბლის 

ფქვილისაგან არის. ბაზარში აღარ იშოვება არც კვერცხები, არც მწვანილი, არც ყველი. 

იმდენ წაბლს ვჭამთ, რომ ლამის წაბლისფერი გავხდეთ. 

ხანგრძლივი დუმილის შემდეგ მან ხელახლა დაიწყო: - ქუჩაში ქალები ვნახე, მათ 

არაფერი ჰქონდათ ბავშვების გამოსაკვებად. დიდი გაჭირვება დაატყდა საბრალო 

ქვეყანას და ასე დარჩება, სანამ ვაჭრობა არ აღდგება. 

- დედაჩემო, - უპასუხა გამლენმა და წარბები შეიჭმუხნა, - ჩვენი გაჭირვება 

გამოწვეულია სპეკულანტებისა და ჩარჩების მიერ, რომელნიც ხალხს ამშევენ, რათა 

რესპუბლიკა მოქალაქეებს შეაძულონ და თავისუფლება მოსპონ. ისინი 

უთანხმდებიან გარეშე მტერს. აი, საით არის მიმართული ბრისოს[23] მომხრეების 

შეთქმულება, პესიონის[24] და როლანის[25] ღალატი! დიდი ბედნიერება იქნება, თუ 



შეიარაღებული ფედერალისტები პარიზში არ შემოიჭრნენ პატრიოტების 

დასახოცავად, რომელთაც, მათი აზრით, შიმშილი საკმაოდ ჩქარა ვერ სპობს; 

დაგვიანება აღარ შეიძლება: ფქვილს ნიხრი უნდა დაედოს და გილიოტინაზე 

გაიგზავნოს ვინც სანოვაგეზე სპეკულაციას ეწევა, აჯანყებას აწყობს, ან უცხოელებს 

უთანხმდება. კონვენტმა საგანგებო ტრიბუნალი შექმნა შეთქმულთა 

გასამართლებლად. ის პატრიოტებისგან შედგება; მაგრამ საკმაო ენერგია ექნებათ თუ 

არა მის წევრებს სამშობლოს დასაცავად მრავალრიცხოვანი მტრების წინააღმდეგ? 

დავენდოთ რობესპიერს: იგი სათნოებით არის აღსავსე. ყველაზე მეტად მარატს 

დავენდოთ: იმას ხალხი უყვარს, ხალხის ნამდვილ ინტერესებს ხედავს და 

ემსახურება. იგი პირველია, რომელიც ნიღაბს აცლის გამცემლებს, ფარდას ხდის 

შეთქმულებას. იგი მოუსყიდველი და უშიშარია. მხოლოდ მარატს შეუძლია 

რესპუბლიკა იხსნას საფრთხის დროს. 

გამლენის ქვრივმა თავი გაიქნია, ისე რომ დონდლოდ მიმაგრებული კოკარდა ძირს 

ჩამოუვარდა. 

- კმარა, ევარისტ! შენი მარატი ისეთივე ადამიანია, როგორც სხვები და მათ არაფრით 

სჯობს. შენ ახალგაზრდა ხარ და ილუზიები გაქვს; რასაც დღეს მარატის შესახებ 

ამბობ, წინათ მირაბოსა[26], ლაფაიეტისა[27], პესიონისა, ბრისოს შესახებ გითქვამს. 

- არასოდეს! - წამოიძახა გამლენმა გულწრფელი გულმავიწყობით. 

დედაკაცმა შეუღებავი ხის მაგიდის ერთი კუთხე გაათავისუფლა ქაღალდებისა, 

წიგნებისა, ფუნჯებისა და ფანქრებისაგან და ფაიფურის საწვნე, ორი სპილენძის 

თეფში, ორი რკინის ჩანგალი, შავი პური და ჭაჭის ნახადით სავსე ქოთანი დაალაგა. 

ვაჟი და დედამისი პურს ჩუმად სჭამდნენ; სადილი ღორის ქონის პატარა ნაჭრით 

დაამთავრეს. დედას თავისი ნაჭერი პურზე დაედო, ჯიბის დანით სჭრიდა და 

უკბილო ყბით მოწიწებით სცოხნიდა, როგორც ამ ძვირფას საზრდოს შეეფერებოდა. 

მან საუკეთესო კერძი შვილს დაუტოვა, ეს უკანასკნელი კი ოცნებობდა და 

გონებაგაფანტული იყო. 

- ჭამე, ევარისტ, - ეუბნებოდა დედაკაცი დროგამოშვებით, - ჭამე. 

და ეს სიტყვა მის პირში რელიგიური მცნების სიმძიმეს ღებულობდა. 

მან ხელახლა დაიწყო მოთქმა ცხოვრების გაძვირების შესახებ. გამლენმა ხელახლა 

ნიხრის შემოღება მოითხოვა, როგორც ერთადერთი წამალი ამ უბედურების 

წინააღმდეგ. 

დედაკაცმა თქვა: - ფული აღარ არის. ემიგრანტებმა ყოველივე წაიღეს. აღარც ნდობა 

არის. სასოწარკვეთილი მდგომარეობაა. 

- გაჩერდით, დედაჩემო, გაჩერდით! - წამოიძახა გამლენმა. - რას ნიშნავს ჩვენი 

ნაკლებობა, ჩვენი წუთიერი ტანჯვა! რევოლუცია საუკუნეებით გააბედნიერებს 

ადამიანის მოდგმას. 

დედაკაცმა პური ჩააწო ღვინოში; მისი სული თითქოს განათლდა: მან ღიმილით 

მოიგონა თავისი ახალგაზრდობა, როცა მინდორში ცეკვავდა მეფის დღეობის გამო; 



მას გაახსენდა აგრეთვე ის დღე, როცა ჟოზეფ გამლენმა, პროფესიით დანების 

ხელოსანმა, ის ცოლად ითხოვა. და დედაკაცი დაწვრილებით მოჰყვა, თუ როგორ 

მოხდა ეს ამბავი. დედამ მითხრა: „ჩაიცვი, ჩვენ მივდივართ გრევის მინდორზე, 

ბატონ ბიენასიზის საოქრომჭედლო მაღაზიაში, უნდა ვუყუროთ, როგორ დასჯიან 

სიკვდილით დამიენს“[28]. ძალიან გასჭირებოდათ გზის გაკაფვა ცნობისმოყვარე 

ბრბოში. ბ. ბიენასიზის მაღაზიაში ახალგაზრდა ქალმა ჟოზეფ გამლენი დაინახა, 

რომელსაც მშვენიერი ვარდისფერი ტანისამოსი ეცვა და მაშინვე მიხვდა, საით 

უმიზნებდა ეს კაცი. მთელი ხნის განმავლობაში, როცა ქალი ფანჯარასთან იდგა და 

უცქეროდა თუ როგორ სტანჯავდნენ დამნაშავეს მარწუხებით, თავზე ასხამდნენ 

გამდნარ ტყვიას, გლეჯდნენ ოთხი ცხენის შემწეობით და ცეცხლში აგდებდნენ, ბ. 

ჟოზეფ გამლენი ქალის უკან იდგა და შეუჩერებლივ კომპლიმენტებს ეუბნებოდა 

ფერის, თმის ვარცხნილობისა და ტანის მოყვანილობის შესახებ. 

დედაკაცმა გამოსცალა თავისი ჭიქა და განაგრძო წარსულის მოგონება. 

- მე შენ უფრო ადრე გშობე, ევარისტ, ვიდრე ველოდი, იმიტომ, რომ ორსულობის 

დროს, ახალ ხიდზე, დიდი შიში ვნახე; ცნობისმოყვარეთა ბრბომ, რომელიც ბ. დე 

ლალის დასჯის სანახავად მირბოდა, კინაღამ წამაქცია. ისეთი პატარა იყავი, რომ 

დოსტაქარს არც ეგონა თუ იცოცხლებდი, მაგრამ დარწმუნებული ვიყავი, ღმერთი 

მოწყალებას მოიღებდა და შენ თავს შემინარჩუნებდა. აღგზარდე შეძლებისამებრ, არ 

ვზოგავდი არც მზრუნველობას, არც ხარჯებს. სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, 

ჩემო ევარისტ, რომ შენ მადლიერი გული გქონდა და ბავშვობიდანვე ცდილობდი 

შეძლებისამებრ ჩემთვის სამაგიერო გეზღო. ბუნებით მგრძნობიარე და წყნარი ხარ. 

არც შენს დას ჰქონდა ცუდი გული, მაგრამ ეგოისტი და მკაცრი იყო. უბედური 

ადმიანები შენ უფრო გებრალებოდა, ვიდრე მას. როცა უბნის ცუღლუტი ბიჭები 

ჩიტებს ბუდეებს უნგრევდნენ, შენ ცდილობდი მათთვის ბარტყები წაგერთმია და 

დედისთვის დაგებრუნებია და ხშირად ამისთვის სასტიკად გცემდნენ და ფეხით 

გთელავდნენ ხოლმე. როცა შვიდი წლისა იყავი, იმის მაგივრად, რომ ცუდი 

ყოფაქცევის ბავშვებთან გეჩხუბნა, ქუჩაში მშვიდობიანად დადიოდი და კატეხიზმოს 

იმეორებდი; და სახლში მოგყავდა მათხოვრები, რომელთაც ქუჩაში ხვდებოდი, სანამ 

მე იძულებული არ გავხდი გამელახე, რათა ამ ქცევას გადამეჩვიე. შენ არ შეგეძლო 

ვინმეს ტანჯვა დაგენახა ისე, რომ ცრემლები არ დაგეღვარა. როცა ზრდა დაამთავრე, 

შესახედავად მშვენიერი გახდი. ძალიან მაკვირვებდა, რომ თითქო არც ამჩნევდი ამ 

გარემოებას და ამ მხრივ დიდად განსხვავდებოდი სხვა ლამაზი ყმაწვილებისაგან, 

რომელნიც კეკლუცობენ და თავი მოაქვთ თავიანთი გარეგნობით. 

ბებერი დედა მართალს ამბობდა; როცა ევარისტი ოცი წლის გახდა, მას სერიოზული 

და სანდომიანი სახე ჰქონდა, მკაცრი და ქალური სილამაზე ერთსა და იმავე დროს, 

მინერვას[29] ნაკვთები. ახლა მისი ჩაბნელებული თვალები და ფერმკრთალი ლოყები 

სევდიან და ვნებიან სულს ააშკარავებდნენ, მაგრამ როცა დედას შეხედა, მისმა 

გამომეტყველებამ ერთის წუთით ბავშვური სინაზე გამოხატა. 

დედაკაცმა განაგრძო: - შენ შეგეძლო შენი უპირატესობა გამოგეყენებინა და 

ქალებისათვის გედევნა, მაგრამ არჩიე ჩემთან დარჩენილიყავი. ხშირად თვითონ 

გიშორებდი კალთიდან, რათა ამხანაგებში გართობილიყავი. ჩემი საფლავის კარამდე 

გიმოწმებ, რომ შენ, ევარისტ, გულკეთილი შვილი ხარ. მამაშენის სიკვდილის შემდეგ 

ვაჟკაცურად შემომიდექი მხრებში; თუმცა პროფესია არაფერს გაძლევს, ჩემთვის 



არაფერი მოგიკლია, და თუ დღეს ორივენი შეუძლონი და საბრალონი ვართ, 

ამისთვის საყვედურს ვერ გეტყვი: ამის მიზეზი რევოლუცია არის. 

ვაჟმა ხელი გააქნია საყვედურის ნიშნად, მაგრამ დედაკაცმა მხრები აიწია და 

განაგრძო: - მე არა ვარ კეთილშობილი. დიდებულებს კარგად ვიცნობდი მათი 

ძლიერების ხანაში და შემიძლია ვთქვა, ისინი ბოროტად სარგებლობდნენ თავიანთ 

პრივილეგიებს. მე მინახავს, როგორ სცემა ჯოხით მამაშენს მთავარ კანალეის ლაქიამ, 

იმიტომ რომ დროზე უკან არ დაიხია მისი ბატონის გავლის დროს. მე არ მიყვარდა 

ავსტრიელი მეფის ქალი[30]: მეტად ამაყი იყო და ბევრს ფლანგავდა. რაც შეეხება 

მეფეს, გულკეთილი მეგონა და საჭირო იყო მისი პროცესი და დასჯა, რომ აზრი 

შემეცვალა. ძველს რეჟიმს არ მივტირი, თუმცა იმ დროს რამდენიმე სასიამოვნო წუთი 

გავატარე. მაგრამ ნუ მეტყვი, რევოლუცია თანასწორობას დაამყარებსო, იმიტომ რომ, 

ადამიანები არასოდეს არ იქნებიან თანასწორნი; ეს შეუძლებელია და ქვეყანა 

რამდენჯერმეც რომ გადაატრიალონ, ყოველთვის დარჩებიან დიდები და პატარები, 

მსუქნები და გამხდრები. 

ლაპარაკის დროს დედაკაცი ჭურჭელს ალაგებდა. მხატვარი აღარ უსმენდა: ის ეძებდა 

სანკიულოტის სილუეტს, წითელჩაჩიანსა და კარმანიოლში გამოწყობილს, რომელსაც 

უარყოფილი ყვავის ვალეტი უნდა შეეცვალა. 

კარზე დააკაკუნეს. შემოვიდა სოფლელი ქალი, ჩასუქებული, მოწითალო, 

ფეხმონგრეული; მარცხენა თვალზე ლიბრი ჰქონდა. მარჯვენა თვალი ისე 

უფერულად ლურჯი იყო, რომ თითქმის თეთრსა ჰგავდა; სქელ ტუჩებშუა კბილები 

მოუჩანდა. 

გამლენს ჰკითხა, თქვენა ხართ თუ არა მხატვარი და შეგიძლიათ თუ არა ჩემი 

საქმროს, არდენის არმიის მოხალისის, ფერანის (ჟიულის) სურათი დახატოთო? 

გამლენმა უპასუხა, ამ სურათს სიამოვნებით დავხატავ მამაცი მხედრის 

დაბრუნებისასო. 

ქალმა ნაზად სთხოვა, ეს ახლავე შეესრულებინა. 

მხატვარმა ძალაუნებურად ჩაიცინა და უპასუხა, არაფერი შემიძლია უმოდელოდო. 

საბრალო ქალმა არაფერი უპასუხა; მან არ იცოდა, თუ ასეთი დაბრკოლება არსებობდა. 

ის უმოძრაოდ იდგა თავდახრილი, მუცელზე ხელებდაკრეფილი და სდუმდა; 

ეტყობოდა, განადგურებული იყო მწუხარებით. მხატვარი ააღელვა და გააკვირვა 

ასეთმა გულუბრყვილობამ და, რათა საბრალო შეყვარებული ქალი ცოტათი მაინც 

დაეშოშმინებია, ხელში ჩაუდო ერთი იმ მოხალისეთაგანი, რომელიც აკვარელით 

ჰქონდა დახატული; შემდეგ ჰკითხა, მისი საქმრო ასეთი შესახედაობისა იყო თუ არა. 

ქალი ქაღალდს ჩააშტერდა თავისი სევდიანი თვალებით, რომელიც ნელ-ნელა 

გამოცოცხლდა, შემდეგ განათდა და ბოლოს გაბრწყინდა; ფართო სახე 

გაუმხიარულდა. 

- სულ იმასა ჰგავს, - თქვა მან ბოლოს; - ეს ნამდვილი ფერანია (ჟიული), 

პირწავარდნილი ფერანია. 



სანამ მხატვარი ქაღალდის უკან გამორთმევას მოისაზრებდა, ქალმა ის თავისი დიდი 

წითელი თითების შემწეობით ფრთხილად შეკეცა, სულ პატარა ოთხკუთხედი 

გააკეთა, გულზე დაიდო კორსაჟსა და პერანგს შუა, მხატვარს ხუთლივრიანი 

ასიგნაცია მისცა, საღამო მშვიდობისა უსურვა და გარეთ გავიდა კოჭლობით, მაგრამ 

მსუბუქად. 

3. 

ნასადილევს ევარისტი მოქალაქე ჟან ბლეზთან გაემგზავრა, ესტამპების 

გამყიდველთან, რომელიც ონორეს ქუჩაზე ვაჭრობდა ორატორიის პირდაპირ, 

პოსტის მახლობლად. „მხატვარი ამურის“ აბრით და აგრეთვე კოლოფებსა, 

კარტონაჟებსა და ყოველგვარ სათამაშოებს ჰყიდდა. მაღაზია მოთავსებული იყო ერთ 

ძველ სახლში. მის თაღზე რქიანი ნიღაბი იყო გამოსახული. ამ თაღის რკალქვეშ, 

ზეთის ფერადებით, ბუშეს კომპოზიციის მიხედვით, დახატული იყო „სიცილიელი 

ანუ მხატვარი ამური“, რომელიც ჟან ბლეზის მამამ შეასრულებინა 1770 წელს და 

შემდეგ სანახევროდ მზესა და წვიმას წაეშალა. კარის ორივე მხრიდან მაღალმინებიან 

ფანჯრებში, რომელთაც ზემოდან ნიმფების თავები დასცქეროდნენ, გამოფენილი იყო 

მოდური ესტამპები და ახალთახალი ფერადიანი გრავიურები. დღეს იქ ნახავდით 

ბუაის მიერ, ცოტა არ იყოს, მშრალი გრაციით შესრულებულ სააშიკო სცენებს, 

„ცოლქმრული სიყვარულის გაკვეთილებს“ და „ქალის ნაზ წინააღმდეგობას“, 

რომელნიც სასკანდალოდ მიაჩნდათ იაკობინელებს, ხოლო ნაღდ რევოლუციონერებს 

დასაბეზღებლად მიჰქონდათ ხელოვნებათა საზოგადოებაში; შემდეგ ნახავდით 

დებიუკურის „საზოგადოებრივ სეირნობას“, სადაც ყვითელშარვლიანი კავალერი 

იყო დახატული, ახალგაზრდა კარლ ვერნეს ცხენებს, აეროსტატებს, „ვირგინიის 

ბანაობას“ და ანტიკური ნიმუშების მიხედვით შესრულებულ ფიგურებს. 

მოქალაქეების ტალღა შეუჩერებლად მიედინებოდა მაღაზიის წინ: ღატაკები უფრო 

დიდხანს ჩერდებოდნენ ორ მშვენიერ ვიტრინასთან, ერთობოდნენ, ცდილობდნენ 

თვალებით მაინც ეგემნათ ამ ქვეყნიერების სიკეთე; ისინი სურათებს პირდაღებულნი 

უცქეროდნენ და აღტაცებულნი იყვნენ, ხოლო არისტოკრატები ცალ თვალს 

ავლებდნენ, წარბებს იჭმუხვნიდნენ და თავიანთი გზით მიდიოდნენ. 

ევარისტმა თვალები მიაპყრო ერთს ფანჯარას, რომელიც მაღაზიას ზემოდან 

გადმოჰყურებდა, მარცხნივ; ამ ფანჯარაში წითელი მიხაკების ქოთანი იდგა, 

ლოკოკინის ნიჟარივით მოყვანილი, რკინის აივნის უკან. ეს ფანჯარა ანათებდა ჟან 

ბლეზის ქალის, ელოდის ოთახს. ესტამპების ვაჭარს თავისი ერთადერთი 

ქალიშვილითურთ სახლის მთელი სართული ეჭირა მაღაზიის ზემოთ. 

ევარისტი ერთი წუთით „მხატვარი ამურის“ წინ გაჩერდა სულის მოსათქმელად და 

კარი შეაღო. მან დაინახა მოქალაქე ელოდი, რომელსაც გრავიურები გაეყიდა, ორი 

კომპოზიცია ფრაგონარის შვილისა[31] და ნეჟონისა, მზრუნველობით არჩეული სხვა 

მრავალთა შორის ქალს ხელში ეჭირა მიღებული ქაღალდის ფული და ერთი მეორის 

მიყოლებით თავისი მშვენიერი თვალებით სინათლეზე სინჯავდა, იმიტომ რომ 

აღებმიცემობაში იმდენივე ყალბი ფული ტრიალებდა, რამდენიც ნამდვილი, რაიცა 

დიდად აფერხებდა ვაჭრობას. 



როგორც წინათ მეფის ხელის მოწერის წამბაძველებს, ისე ახლა ყალბი ფულის 

მჭრელებს სიკვდილით სჯიდნენ; ამისდა მიუხედავად, ყოველ სარდაფში ქაღალდის 

ფულის დაზგას პოულობდნენ; შვეიცარიელებს მილიონობით შემოჰქონდათ ყალბი 

ასიგნაციები: მთელი პაკეტები იხარჯებოდა დუქნებში; ინგლისელებს ყოველდღე 

ყალბი ფულით გატენილი ტომრები გამოჰქონდათ საფრანგეთის ნაპირებზე და 

რესპუბლიკის კრედიტის განადგურებასა და პატრიოტების გაღატაკებას 

ცდილობდნენ. ელოდის ეშინოდა ყალბი ქაღალდის ფულის მიღებისა, კიდევ უფრო 

ეშინოდა, რომ ამას ვერ შეამჩნევდა და მას პიტის[32] თანამოაზრედ 

გამოაცხადებდნენ; თუმცა თავის ბედს ენდობოდა და სჯეროდა, რომ ყველა 

შემთხვევაში თავს დაიხსნიდა. 

ევარისტმა ქალს შეხედა მჭმუნვარე თვალებით, რომელნიც ყოველ ღიმილზე უკეთ 

გამოხატავენ სიყვარულს. ქალმა მხატვარი, ცოტა არ იყოს, დამცინავი ტუჩებისა და 

შავი თვალების მოძრაობით აათვალიერა; ეს მოძრაობა იმას გამოხატავდა, რომ ქალი 

გრძნობდა, იგი უყვარდათ, მაგრამ ეს სრულიად საწყენად არ მიაჩნდა; ისიც იცოდა, 

რომ ასეთი გამომეტყველებით გააღიზიანებდა ყოველ შეყვარებულს, მის აღსარებას 

გამოიწვევდა და სიყვარულს გამოამჟღავნინებდა, თუ ჯერ კიდევ გამჟღავნებული არა 

ჰქონდა, როგორც, მაგალითად, ამ შემთხვევაში იყო. 

ქალმა ასიგნაციები სალაროში ჩააწყო, სამუშაო კალათიდან თეთრი შარფი ამოიღო და 

ქარგვას შეუდგა. ის მუყაითი და კეკლუცი იყო და რადგან, ინსტინქტურად, ნემსს 

თავის მოსაწონებლად იყენებდა და თავის სამკაულის გასაკეთებლადაც, 

სხვადასხვანაირად ქსოვდა მაყურებლის მიხედვით: ხალვათად ჰქარგავდა იმათთვის, 

ვისთვისაც ტკბილი კაეშანი უნდოდა ეგრძნობინებინა; ჭირვეულად მუშაობდა იმათ 

წინაშე, ვინც, ცოტა არ იყოს, სასოწარკვეთილს მდგომარეობაში უნდა ჩაეგდო. ახლა 

ევარისტისთვის ბეჯითად დაიწყო ქარგვა, რადგან უნდოდა მისთვის სერიოზული 

გრძნობა ჩაეგონებინა. 

ელოდი არც ძლიერ ახალგაზრდა იყო და არც ძლიერ ლამაზი. პირველი შეხედვით 

უშნოდაც გეჩვენებოდათ. ის იყო შავგვრემანი, თავზე წაკრული ჰქონდა დიდი 

თეთრი თავსაკრავი, საიდანაც შავი თმის ლურჯად მოელვარე კულულები მოჩანდა. 

თვალები ნაკვერჩხალივით უბრწყინავდა. მრგვალ, მომღიმარ, ფართო, ცოტა არ იყოს, 

ცხვირპაჭუა, უხეშ და ვნებიან სახეზე მხატვარი ამჩნევდა მსგავსებას ბორგეზეს 

ფავნის[33] თავთან, მის ღვთაებრივ სიანცესთან. თხელი ღინღლი აძლიერებდა მისი 

ტუჩების სიცხოველეს. მკერდი თითქო გაჟღენთილი იყო ალერსით და 

ბაფთებმოყოლებულ ზედატანს ათრთოლებდა. მას ჰქონდა მოქნილი წელი, 

ჩამოსხმული ფეხები და მთელი მისი სხეული ამოძრავებული იყო ველური და 

წარმტაცი გრაციით. მისი შეხედვა, სუნთქვა, კანის მთრთოლვარება, მთელი მისი 

არსება გულს მოუწოდებდა და სიყვარულს აღუთქვამდა. მაღაზიის დახლთან 

ელოდი იწვევდა ცეკვის ნიმფის იდეას ან ოპერის ბაქხური ქალისას, რომელსაც 

ფოცხვერის ტყავი განძარცოდა, ყავარჯენი და დაფნის გვირგვინი წართმეოდა და 

შარდენის[34] უბრალო დიასახლისის გარეგნობა მიეღო რაღაც ჯადოქრობის 

წყალობით. 

- მამაჩემი შინ არ არის, - უთხრა ქალმა მხატვარს; - დაუცადეთ ერთი წუთით; 

დაიგვიანებს. 



მისი პაწია ხელი მარდად უყრიდა ნემსს ბატისტში. 

- მოგწონთ თუ არა ნაქარგის სახეები, ბატონო გამლენ? 

გამლენს არ შეეძლო პირფერობა, ხოლო სიყვარული მის გამბედაობასთან ერთად მის 

გულწრფელობასაც აძლიერებდა; - თქვენ მარჯვედ ჰქარგავთ, მოქალაქევ, მაგრამ 

თქვენ სახეებს აკლია უბრალოება, სიმკაცრე და უფრო იმ ყალბ გემოვნებას შეეფერება, 

რომელიც წინათ არსებობდა საფრანგეთში ქსოვილის, ავეჯისა და კედლის 

დეკორაციის ხელოვნებაში; ეს ბაფთები, ეს ყვავილები იმ მშრალ და უძლურ სტილს 

გვაგონებს, რომელიც ტირანიის დროს იყო გაბატონებული. გემოვნება ახლდება. 

სამწუხაროდ, ჩვენ შორიდან დავიწყეთ. ურცხვი ლუი XV დროს დეკორაციას რაღაც 

ჩინური ელფერი ჰქონდა. ვაკეთებდით რაღაც დიდმუცლიან, მოგრეხილხელებიან 

კომოდებს, რომელნიც დღეს მხოლოდ ბუხრის გასათბობად თუ გამოადგებიან 

პატრიოტებს. მხოლოდ უბრალოებაა მშვენიერი. უნდა დავუბრუნდეთ ანტიკურ 

სტილს. დავიდი საწოლებსა და სავარძლებს ეტრუსკული[35] ლარნაკებისა და 

ჰერკულანუმის[36] სურათების მიხედვით ხატავს. 

- მინახავს ეს მშვენიერი საწოლები და სავარძლები, - თქვა ელოდიმ. - ჩქარა სხვანაირს 

არავინ შეხედავს. თქვენსავით მეც ვაღმერთებ ანტიკურ სტილს. 

- მოქალაქე ელოდი, - უპასუხა ევარისტმა: - თქვენ რომ ეს შარფი ბერძნულ სტილზე 

შეგემკოთ, დაფნის ფოთლებით, გველებით ან გადაჭდობილი ისრებით, ის ღირსი 

იქნებოდა სპარტანელი ქალისა და... თქვენი; მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ეს ნაყში 

შეინარჩუნოთ, მხოლოდ გაამარტივეთ და სწორხაზოვანი გახადეთ. 

ქალმა ჰკითხა, რის მოშორებაა საჭიროო. 

ვაჟმა შარფს დახედა: მისი ლოყები შეეხო ელოდის კულულებს. მათი ხელები 

გადაიჭდნენ ბატისტის ქვეშ, მათი სუნთქვა შეერთდა. ევარისტი ამ წუთში უსაზღვრო 

სიხარულს გრძნობდა; მაგრამ როცა თავის ტუჩებთან ელოდის ტუჩები იგრძნო, 

შეეშინდა, ახალგაზრდა ქალისთვის შეურაცხყოფა არ მიეყენებინა და უცებ უკან 

დაიხია. 

მოქალაქე ბლეზის ქალს უყვარდა ევარისტ გამლენი. საუცხოო მამაკაცად თვლიდა 

მისი დიდი მწველი თვალებისა, მშვენიერი მოგრძო სახისა, ფერმიხდილობისა და 

ხშირი შავი თმისთვის, რომელიც ორად იყო გაყოფილი და მხრებზე სცემდა; 

მოსწონდა აგრეთვე მისი თავდაჭერილობა, ოდნავ ცივი გარეგნობა, სიმკაცრე, მტკიცე 

ლაპარაკი, რომელიც მოკლებული იყო პირფერობას. და რადგან ქალს ვაჟი უყვარდა, 

ეგონა დიდი მხატვრის ნიჭით არის დაჯილდოებული, ერთ დღეს იფეთქებს 

შედევრის სახით და მაშინ კიდევ უფრო შევიყვარებო. ბლეზის ქალი არ იყო 

მამაკაცური მორცხვობის თაყვანისმცემელი, მისი მორალი შეურაცხყოფილი არ 

იქნებოდა, თუ მამაკაცი თავის ვნებათაღელვას, გემოვნებას და სურვილებს 

დაემორჩილებოდა. მას უყვარდა ევარისტი, რომელიც უმანკო იყო, მაგრამ უყვარდა 

არა იმისთვის, რომ უმანკო იყო. ქალი ფიქრობდა. ეს ერთგვარ უპირატესობას 

წარმოადგენს, რადგან მომავალში ეჭვიანობისა და მოქიშპეებისაგან 

გამათავისუფლებსო. 

ყოველ შემთხვევაში, ამ წუთში ქალმა იფიქრა, ევარისტი, ცოტა არ იყოს, ზედმეტ 

თავდაჭერილობას იჩენსო. თუ რასინის[37] არისია, რომელსაც იპოლიტე უყვარდა, 



თაყვანს სცემდა ახალგაზრდა გმირის მკაცრ სათნოებას, მას იმედი ჰქონდა, რომ 

ბოლოს მაინც გაიმარჯვებდა, და უთუოდ შედრკებოდა, იპოლიტე რომ ბოლომდე 

შეუდრეკელი აღმოჩენილიყო. როგორც კი ამ ქალმა შემთხვევა იშოვა, თავისი 

სიყვარული გამოამჟღავნა სანახევროდ, რათა იპოლიტე აეძულებინა ყოველივე ეთქვა. 

ამ ნაზი არისიის მსგავსად, ბლეზის ქალს სწამდა, სიყვარულში ქალმა უნდა თქვას 

პირველი სიტყვაო. ის თავის გულში ამბობდა: „ვისაც უფრო ძლიერ უყვარს, უფრო 

მშიშარაა. მას დახმარება და გამხნევება სჭირია: სხვათა შორის, ასეთი მამაკაცის 

გულწრფელობა ისეთია, რომ ქალს შეუძლია ნახევარი გზა განვლოს, ნახევარზე 

მეტიც, ისე, რომ მამაკაცი ვერც კი ამჩნევს და ჰგონია, რომ გაბედულ შეტევას 

აწარმოებს ქალის წინააღმდეგ და დამპყრობელის სახელს იძენს“. ელოდი 

დამშვიდებული უცდიდა საქმის დასასრულს. ქალმა ნამდვილად იცოდა, რომ 

ევარისტს, სანამ მას რევოლუცია გმირად გახდიდა, ძალიან ადამიანურად უყვარდა 

ერთი ქალი, სრულიად უბრალო არსება, აკადემიის კარის მცველი. 

ელოდი სრულიადაც არ იყო გულუბრყვილო და ესმოდა, რომ სხვადასხვაგვარი 

სიყვარული არსებობს, მისი გრძნობა ევარისტისადმი იმდენად ღრმა იყო, რომ მას 

აზრად ჰქონდა მასთან დაეკავშირებია თავისი ცხოვრება. მზად იყო ცოლად 

გაჰყოლოდა, მაგრამ ეგონა, მამაჩემი არ დათანხმდება თავისი ერთადერთი ქალი 

მიათხოვოს უცნობ და ღარიბ მხატვარსო. გამლენს არაფერი ებადა, ესტამპების 

ვაჭარი კი დიდ ფულს ატრიალებდა. „მხატვარი ამური“ დიდ მოგებას იძლეოდა, 

ბირჟაზე თამაში კიდევ უფრო მეტს და, ამას გარდა, მოქალაქე ბლეზი ამხანაგად იყო 

ერთ მოიჯარადრესთან, რომელიც რესპუბლიკის ცხენოსან ჯარს თივის მაგივრად 

სელს და დასველებულ ქერს აწვდიდა. ბოლოს, სენ დომინიკოს ქუჩის ხელოსნის 

შვილი პატარა პიროვნება იყო ესტამპების გამომცემლის წინაშე, რომელიც მთელ 

ევროპაში იყო ცნობილი, დანათესავებული იყო ბლეზებთან, ბაზანებთან, 

დიდოებთან და ხშირად დადიოდა მოქალაქე სენ-პიერსა და ფლორიანთან. როგორც 

მორჩილ ქალს, მას მამის დასტური აუცილებლად მიაჩნდა საკუთარი ოჯახის 

მოსაწყობად. მამამისი, ნაადრევად დაქვრივებული, ხარბი და თავქარიანი ადამიანი, 

ქალების მიმდევარი, საქმოსანი, არასოდეს არ დაინტერესებულა თავისი 

ქალიშვილით, თავისუფლად ზრდიდა მას, არც რჩევას აძლევდა, არც მეგობრობას 

სთავაზობდა და ცდილობდა ნაკლებ შეეწუხებია თავი მისი ყოფაქცევის გამო; 

როგორც ქალების მცოდნე, მოქალაქე ბლეზი აფასებდა მის ფიცხელ ტემპერამენტს და 

სხვა მომხიბლავ თვისებებს, რომლებიც უფრო ძლიერია, ვიდრე ლამაზი სახე. ქალი 

იმდენად სულგრძელი იყო, რომ სიყვარულში თავის თავს არ დაზოგავდა, ამასთანავე 

იმდენად ჭკვიანი, რომ თავის თავს არ დაღუპავდა; იგი გონიერი იყო სიგიჟეში და 

სიყვარულის მადა არასოდეს არ ავიწყებინებდა სოციალური რიგიანობის საზღვრებს. 

მამა მეტად კმაყოფილი იყო მისი გონიერებით; რადგან ქალმა მისგან 

მემკვიდრეობით მიიღო კომერციული ნიჭი და საქმიანობის სიყვარული, იგი არ 

ეძებდა საიდუმლო მიზეზებს, რაც ამ მოწიფულ ქალის გათხოვებას აგვიანებდა და 

ოჯახში სტოვებდა, სადაც ერთი შინამოსამსახურის და ოთხი ნოქარის საქმეს მაინც 

აკეთებდა. ოცდაშვიდი წლის ქალი თავის თავს იმდენად მომწიფებულად და 

გამოცდილად თვლიდა, რომ საჭიროდ აღარ მიაჩნდა თავისი ახალგაზრდა, 

თავქარიანი და გონებადაბნეული მამისთვის რჩევა ეკითხა, ან მის ნებაზე ევლო. 

მაგრამ თუ ბატონ ბლეზს უნდოდა, რომ ქალი გამლენზე გათხოვილიყო, საჭირო იყო, 

რომ მას ეზრუნა თავისი სიძის ბედისთვის, სამუშაო მიეცა მისთვის, როგორც სხვა 

მხატვრებს აძლევდა, ერთი სიტყვით, ასე თუ ისე, ცხოვრების სახსარი შეექმნა; ეს კი 



ელოდის შეუძლებლად მიაჩნდა: მამა არაფერს შესთავაზებდა, ევარისტი არაფერს 

მიიღებდა, იმდენად ნაკლებ თანაუგრძნობდა ერთმანეთს ეს ორი ადამიანი. 

ეს დაბრკოლება აფერხებდა გულთბილ და გონიერ ელოდის. მას არ ეშინოდა იმ 

აზრისა, რომ თავის მეგობარს ფარულად შეუკავშირდებოდა და ბუნების შემოქმედს 

თავიანთ აღთქმის ერთადერთ მოწმედ გახდიდა. მისი ფილოსოფია არ ძრახავდა ასეთ 

კავშირს, მით უმეტეს, რომ დამოუკიდებელ ცხოვრებას ატარებდა, ხოლო ევარისტს 

პატიოსანი და სათნო ხასიათი ჰქონდა; მაგრამ გამლენს უჭირდა თავის თავის და 

მოხუცი დედის შენახვა; ასეთ შევიწროებულ მდგომარეობაში თითქოს ადგილი აღარ 

რჩებოდა თვით უბრალო ბუნებრივი სიყვარულისათვისაც. ამას გარდა, ევარისტს 

მისთვის არც თავისი გრძნობები გამოუცხადებია, არც თავისი ზრახვები 

გაუნაწილებია. მოქალაქე ბლეზის ქალს იმედი ჰქონდა, ვაჟს ვაიძულებ თავისი 

სიტყვა თქვას ცოტა ხნის განმავლობაშიო. 

ქალმა უცებ შეაჩერა თავისი აზრების მიმდინარეობა და თავისი ნემსი: - მოქალაქე 

ევარისტ, - თქვა მან, - ეს შარფი მე მხოლოდ იმდენად მომეწონება, რამდენადაც თქვენ 

მოგწონთ. გთხოვთ მოდელი დამიხატოთ. მანამდე კი მე, როგორც პენელოპე[38], 

დავარღვევ, რაც უთქვენოდ მომიქარგავს. 

ვაჟმა პირქუში ენთუზიაზმით უპასუხა: - ვეცდები, მოქალაქის ასულო; დაგიხატავთ 

ჰარმოდიუსის[39] მახვილს - ან ხანჯალს ყვავილების წნულში. 

შემდეგ ფანქარი ამოიღო და მახვილების და ყვავილების ესკიზები გააკეთა თავისი 

საყვარელი ფხიზელი და მკაცრი სტილის მიხედვით. ხატვის დროს თავის 

შეხედულებებს ავითარებდა. 

- აღორძინებულმა ფრანგის ხალხმა უნდა უარყოს ყოველივე, რაც მონობის მიერ არის 

ნაანდერძევი: ყალბი გემოვნება, ყალბი ფორმა, ყალბი მოხაზულობა; ვატო[40], ბუშე, 

ფრაგონარი მტარვალებისა და მონებისათვის მუშაობდნენ. მათ ნახატებში არ არის 

არც კარგი სტილის გრძნობა, არც სუფთა ხაზის წარმოდგენა; მათში წილი არ უძევს 

არც ბუნებრიობას, არც ჭეშმარიტებას. ყოველგან ნიღბები, ტიკინები, ჩვრები, მანჭვა-

გრეხაა, მომავალი თაობა ზიზღით მოიხსენიებს ამ ფრივოლურ ნახატებს. ას 

წელიწადში ვატოს სურათები განადგურდება სარდაფებში; 1893 წელს მოწაფეები 

თავიანთი ეტიუდებით დაჰფარავენ ბუშეს ტილოებს. დავიდმა ახალი გზა გაჰკაფა: ის 

ანტიკურ სტილს უახლოვდებოდა; მაგრამ იგი კიდევ საკმაოდ უბრალო, საკმაოდ 

დიადი, საკმაოდ მკაცრი არ არის. ჩვენმა მხატვრებმა ჯერ კიდევ ბევრი საიდუმლოება 

უნდა შეისწავლონ ჰერკულანუმის ფრესკოებისა, რომაული ბარელიეფებისა, 

ეტრუსკების ჭურჭლისაგან. 

მან დიდხანს ილაპარაკა ანტიკურ სილამაზეზე, შემდეგ ფრაგონარს დაუბრუნდა, 

რომელსაც დაუცხრომელი სიძულვილით სდევნიდა. 

- იცნობთ თუ არა ამ მხატვარს, მოქალაქის ასულო? 

ელოდიმ თავის დაქნევით ანიშნა, ვიცნობო. 

- თქვენ ალბათ იცნობთ ახირებულ გრეზს[41], რომელიც მეტისმეტად სასაცილოა 

თავისი ძოწისფერი ტანსაცმელითა და მახვილით, მაგრამ ის მაინც ძველი ბერძენი 

ფილოსოფოსია ფრაგონართან შედარებით. ამ ცოტა ხნის წინათ გზაზე შემხვდა ეს 



საზიზღარი ბერიკაცი, რომელიც პალე-ეგალიტეს[42] თაღებს ქვეშ მოცუნცულობდა, 

პუდრით იყო შეთხუპნილი, აშიკის შეხედულება ჰქონდა და უშნოდ იმანჭებოდა და 

იღრიჭებოდა. მის დანახვაზე ვისურვე, რომ რადგან აპოლონი აღარ არის, 

ხელოვნების რომელიმე მეგობარმა ფრაგონარი ხეზე ჩამოჰკიდოს და გაატყაოს, 

როგორც მარსიასი, და ამით ცუდ მხატვრებს მუდმივი მაგალითი მისცეს. 

ელოდი ვაჟს ჩააშტერდა მხიარული და ვნებიანი თვალებით: - თქვენ იცით 

სიძულვილი, ბატონო გამლენ, მაგრამ შეგიძლიათ თუ არა აგრეთვე... 

- ეს თქვენ ხართ, გამლენ? - იკითხა ტენორის ხმამ: ეს მოქალაქე ბლეზი იყო. 

მაღაზიაში შემოვიდა ჩექმების ჭრიალით, საათის ძეწკვის წკრიალით, ტანსაცმელის 

კალთების ფრიალით; თავზე ეხურა უზარმაზარი შავი ქუდი, რომლის ფრთები 

მხრებზე სცემდა. 

ელოდიმ კალათი აიღო და თავის ოთახში გავიდა. 

- მომიტანეთ რაიმე ახალი, გამლენ? - იკითხა მოქალაქე ბლეზმა. 

- შეიძლება, - თქვა მხატვარმა. 

შემდეგ გააცნო თავისი იდეა: - ჩვენი სათამაშო ქაღალდი მძაფრად ეწინააღმდეგება 

დღევანდელ ზნეჩვეულებებს. ვალეტისა და მეფეების სახელები შეურაცხყოფენ 

პატრიოტის სმენას. მე მოვიგონე და შევასრულე ახალი რევოლუციური სათამაშო 

ქაღალდი, სადაც მეფეების, ქალების, ვალეტების როლს თავისუფლებანი, 

თანასწორობანი, ძმობანი ასრულებენ: ლიქტორის[43] წნელშემორტყმულ კიკოებს 

კანონები ჰქვია... თამაშობის დროს თქვენ აცხადებთ ჯვრის თავისუფლებას, ყვავის 

თანასწორობას, აგურის ძმობას, გულის კანონიერებას... მე მგონია, ეს ქაღალდი 

საკმაოდ რელიეფური გამოვა; ახლა ვფიქრობ დემაის გადავცე სპილენძზე 

გამოსაჭრელად და შემდეგ პატენტი ავიღო. 

მხატვარმა კარტონიდან გამოიღო რამდენიმე აკვარელით დახატული ფიგურა და 

ესტამპების გამყიდველს გაუწოდა. 

მოქალაქე ბლეზმა შეუხედავად უარი თქვა მათ მიღებაზე, - ჩემო კარგო, წაუღეთ ეს 

კონვენტს, იგი საგანგებო სხდომას მოგიძღვნით. მაგრამ იმედს ნუ იქონიებთ, რომ 

ერთს გროშს მიიღებთ თქვენი მოგონებისათვის, რომელიც სრულიად არ არის ახალი. 

თქვენ დაიგვიანეთ გამოღვიძება, თქვენი სათამაშო ქაღალდი მესამეა, რომელიც მე 

მომიტანეს. თქვენმა ამხანაგმა დიუგურმა უკანასკნელ კვირაში ქაღალდი 

შემომთავაზა ოთხი გენიით, ოთხი თავისუფლებით, ოთხი თანასწორობით. მეორე 

წინადადებაში ბრძენები, მამაცები, კატონები[44], რუსოები, ჰანიბალები[45] და სხვა 

ამგვარები იყვნენ. და ამ სათამაშო ქაღალდს თქვენის სურათების წინაშე ის 

უპირატესობა ჰქონდა, რომ ტლანქი მოხაზულობისა იყო და ხეზე იყო ამოჭრილი. რა 

ცუდად იცნობთ ადამიანებს, თუ გგონიათ, რომ მოთამაშეები ამ ქაღალდს იხმარენ, 

რომელიც დავიდის გემოვნებაზეა გამოხაზული და ბარტოლოცის მანერაზე 

ამოჭრილი! ამას გარდა, უცნაური ილუზიაა იმის ფიქრი, თითქო ამდენი ფასონია 

საჭირო ძველი სათამაშო ქაღალდის შესაგუებლად ახალ იდეებთან. ნამდვილი 

სანკიულოტები თვითონ ასწორებენ მათ მოქალაქეობის უქონლობას, როცა 

„მეფის“ მაგივრად აცხადებენ: „მტარვალი!“ ან უბრალოდ „მსუქანი ღორი!“ ისინი 

გაქონილ ქაღალდს ხმარობენ და არასოდეს სხვას არ ყიდულობენ. ყოველგვარ 



სათამაშოებზე დიდძალი მოთხოვნილებაა პალე-ეგალიტეს სათამაშო სახლებში: მე 

თქვენ გირჩევთ იქ მიხვიდეთ და კრუპიეებს და მოთამაშეებს შესთავაზოთ თქვენი 

თავისუფლებანი, თქვენი თანასწორობანი, თქვენი... როგორ თქვით?... გულის 

კანონები... და შემდეგ მიამბეთ, როგორ მიგიღეს! 

მოქალაქე ბლეზი კანტორაზე ჩამოჯდა, წკიპურტი ჰკრა შარვალს, რათა თამბაქოს 

მტვერი მოეშორებინა და გამლენს თანაგრძნობით შეხედა: - ნება მომეცით ერთი 

რჩევა მოგცეთ, მოქალაქე მხატვარო, თუ გინდათ თავი ირჩინოთ: დაეხსენით თქვენს 

პატრიოტულ სათამაშო ქაღალდს, დაეხსენით თქვენს რევოლუციურ სიმბოლოებს, 

ჰერკულესებს, გველეშაპებს, თავისუფლების გენიებს, ფურიებს, რომელნიც 

დანაშაულს დევნიან, და მშვენიერი ქალები მიხატეთ. დროთა მიმდინარეობა 

ანელებს მოქალაქეობრივ ცეცხლს, მამაკაცებს კი ქალები ყოველთვის ეყვარებათ. 

გამიკეთეთ ვარდისფერლოყებიანი ქალები პაწია ფეხებითა და პაწია ხელებით და 

გაიგეთ, რევოლუცია აღარავის აინტერესებს და აღარავის სიტყვის გაგონებაც არ 

სურს მის შესახებ. 

ევარისტ გამლენი აღშფოთდა: - რაო! ნუღარ ვილაპარაკებთ რევოლუციაზე?... 

თავისუფლების დამყარება, ჩვენი ჯარების გამარჯვება, მტარვალების დასჯა ისეთი 

მოვლენებია, რაც გააკვირვებს შორეულ მემკვიდრეებს! როგორ შეიძლება, რომ ჩვენ 

ყოველივე ამან არ აგვაღელვოს? რაო! იესო სანკიულოტის სექტამ თვრამეტი საუკუნე 

იარსება, ხოლო თავისუფლების კულტი ოთხი წლის არსებობის შემდეგ მოისპობა? 

ჟან ბლეზმა გამარჯვებულის სახით უპასუხა: - თქვენ სიზმარში ხართ, მე კი 

სინამდვილეში. მერწმუნეთ, ჩემო მეგობარო, რევოლუციამ თავი მოგვაწყინა; 

დიდხანს გრძელდება ხუთი წლის ენთუზიაზმი, ხვევნა-კოცნა, ხოცვა-ჟლეტა, 

ლაქლაქი, მარსელიეზა, განგაში, ფანრის ბოძებზე ჩამოკიდებული არისტოკრატები, 

შუბებზე ჩამოცმული თავები, ზარბაზნებზე შემჯდარი ქალები, თავისუფლების ხეზე 

ჩამოცმული წითელი ჩაჩები, თეთრსამოსიანი ახალგაზრდა ქალები და მოხუცები, 

რომელნიც ყვავილებით შემკულ ეტლებში მიჰყავთ; დატუსაღება, გილიოტინა, 

პურის წიგნაკები, აფიშები, კოკარდები, ჯიღიანი ქუდები, ხმლები, კარმანიოლები, - 

ეს მეტისმეტია. ამას გარდა ნელ-ნელა ყოველივე ეს გაუგებარი ხდება; ჩვენ ბევრი 

დიდი მოქალაქე გვახსოვს, რომელიც თქვენ კაპიტოლში[46] შეიყვანეთ, რათა შემდეგ 

ტარპეის კლდეზე გადაგეჩეხათ: ნეკერი[47], მირაბო, ლაფაიეტი, ბაიი[48], პესიონი, 

მანუელი[49] და სხვები. ვინ არის თავმდები, რომ იმავე ბედს არ უმზადებთ თქვენს 

ახალ გმირებს?.. ეს არავინ იცის. 

- დამისახელეთ, მოქალაქე ბლეზ, დამისახელეთ ეს გმირები, რომელთა განწირვა ჩვენ 

გვსურს! - თქვა გამლენმა ისეთი ტონით, რომელმაც ესტამპების გამყიდველს გაახსენა, 

რომ მას მეტი სიფრთხილე მართებდა. 

- მე რესპუბლიკელი და პატრიოტი ვარ, - უპასუხა მან და ხელი გულზე დაიდო. - მეც 

ისეთი რესპუბლიკელი და პატრიოტი ვარ, როგორც თქვენ, მოქალაქე ევარისტ 

გამლენ. ეჭვი არა მაქვს თქვენ მოქალაქეობრივ სათნოებაში და სრულიადაც არ 

გაბრალებთ მერყეობას. მაგრამ იცოდეთ, ჩემი მოქალაქეობრიობა და საზოგადო 

საქმის ერთგულება დამოწმებულია მრავალი აქტით. აი, ჩემი პრინციპები: მე ნდობას 

ვუცხადებ ყოველ პიროვნებას, რომელსაც ნიჭი შესწევს ერს ემსახუროს. იმ 

ადამიანების წინაშე, რომელთაც ხალხის ხმა კანონმდებელის სახიფათო პატივს 



ანდობს - მარატის, რობესპიერის წინაშე თავს ვიხრი; მზად ვარ ჩემი სუსტი 

ძალღონით დავეხმარო და პატარა პატიოსანი მოქალაქის თანამშრომლობა 

შევთავაზო. კომიტეტებს შეუძლიათ ჩემი გულმოდგინება და ჩემი ერთგულება 

დაამოწმონ. ნამდვილ პატრიოტებთან ერთად მე ქერსა და ფურაჟს მივაწოდებ ჩვენს 

მამაც კავალერიას, ხოლო ჩექმებს - ჯარისკაცებს. დღესაც ვერნონინიდან სამოცი ხარი 

გავუგზავნე სამხრეთის არმიას ისეთი გზით, რომელსაც ყაჩაღები და პიტის და 

კონდეს[50] ემისარები უთვალთვალებდნენ. მე როდი ვყბედობ, მე ვმოქმედობ. 

გამლენმა თავისი აკვარელები წყნარად ჩასდო კარტონში, შემდეგ შეჰკრა და იღლიაში 

ამოიდო. 

- ეს უცნაური წინააღმდეგობაა, - ჩაილაპარაკა მან, - ერთი მხრივ კაცი ჩვენს 

ჯარისკაცებს ეხმარებოდეს, რათა მათ მთელ დედამიწის ზურგზე დაამყარონ 

თავისუფლება, ხოლო, მეორე მხრივ, ამავე თავისუფლებას ღალატობდეს და მისი 

დამცველების გულში მოუსვენრობასა და ურწმუნოებას სთესავდეს... მშვიდობით, 

მოქალაქე ბლეზ. 

სანამ ის ქუჩისკენ შეუხვევდა, ორატორიას რომ მისდევს, გამლენმა, რომელსაც გული 

სიყვარულითა და ბრაზით ჰქონდა აღსავსე, პირი იბრუნა და თვალი გადაავლო 

წითელ მიხაკებს, რომელნიც ელოდის ფანჯრის ფიცარზე ჰყვაოდნენ. 

იმას სამშობლოს ხსნის იმედი სრულიადაც არ ჰქონდა წარკვეთილი. ჟან ბლეზის 

არაპატრიოტულ სიტყვებს თავის რევოლუციურ რწმენას უპირისპირებდა. მაგრამ 

გრძნობდა, რომ ამ ვაჭარს ერთგვარი საბუთი ჰქონდა, როცა ამბობდა, პარიზის ხალხი 

წინანდელი ინტერესით აღარ ეკიდება მოვლენებსო. სავალალოდ, მხატვარი 

დარწმუნებული იყო, რომ პირველი წუთების ენთუზიაზმს საყოველთაო 

გულგრილობა მოჰყვებოდა და ვეღარავინ იხილავდა ათას შვიდას ოთხმოცდაცხრა 

წლის დიდს ერთსულოვან ბრბოებს. ვეღარავინ იხილავდა ჰარმონიულად 

შეკავშირებულ მილიონ სულს, რომელიც ოთხმოცდაათში გარს ერტყმოდა 

ფედერალისტების საკურთხეველს[51]. მაგრამ არა უშავს! ნამდვილი მოქალაქეები 

გააორკეცებენ გულმოდგინეობას და გამბედაობას, გააღვიძებენ მიძინებულ ხალხს და 

არჩევანს შესთავაზებენ თავისუფლებასა და სიკვდილს შორის. 

ასე ოცნებობდა გამლენი, ხოლო ელოდის გახსენება მას ამხნევებდა. 

როცა სენის სანაპიროებს მიაღწია, შეამჩნია, რომ მზე ჩადიოდა ღრუბლებში, 

რომელნიც გავარვარებულ ღვართქაფს ჰგვანდნენ; ქალაქის სახურავები თითქო 

ცურაობდნენ ოქროს სინათლეში; ფანჯრების მინები პრიალებდნენ და გამლენმა 

წარმოიდგინა, რომ დევგმირები ძველი ქვეყნების ნამტვრევებიდან სპილენძის 

ქალაქს, დიკეას[52] სჭედავენო. 

თუმცა მას პურის ნატეხიც არ ჰქონდა არც დედისთვის და არც თავისთვის, მაგრამ 

ოცნებობდა, რომ დაუსრულებელ სუფრას მიუჯდებოდა, სადაც მთელი მსოფლიო 

იქნებოდა მიპატიჟებული და მთელი აღორძინებული კაცობრიობა მოთავსდებოდა. 

მანამდის კი სამშობლო, როგორც კეთილ დედას შეეფერება, თავის ერთგულ შვილს 

გამოჰკვებავდა. ის გულს არ იტეხდა ესტამპების გამყიდველის უყურადღებობის გამო 

და თავის თავს არწმუნებდა, ჩემი იდეა რევოლუციური სათამაშო ქაღალდისა ახალი 

და კარგია და ჩემი სრულყოფილი აკვარელები განხორციელებულ ბედნიერებას 



წარმოადგენენო. დემაი გრავიურებს გააკეთებს, - ფიქრობდა ის. ჩვენ თვითონ 

გამოვცემთ ახალ პატრიოტულ სათამაშო ქაღალდს და, უეჭველია, ერთი თვის 

განმავლობაში ათი ათას ცალს გავყიდით, ოც სუდ თითოს. 

იგი მოუთმენლად ფიქრობდა ამ პროექტის განხორციელებაზე და ამიტომ ჩქარის 

ნაბიჯით გაემართა ფერაის ქუჩისკენ, სადაც დემაი ცხოვრობდა, მინის ჩამდგმელის 

დუქნის ზემოთ. 

შესასვლელი მხოლოდ დუქნიდან იყო. მინის ჩამდგმელის ცოლმა გამლენს 

შეატყობინა, მოქალაქე დემაი შინ არ არისო; ამ ამბავმა მხატვარი ოდნავადაც არ 

გააკვირვა; მან იცოდა, რომ მის მეგობარს ხეტიალი უყვარდა; გასაკვირი ის იყო, რომ 

მან ამდენი კარგი გრავიურის გაკეთება შეძლო სიზარმაცის მიუხედავად. გამლენმა 

გადაწყვიტა, ცოტათი დაეცადა. მინის ჩამდგმელის ცოლმა მას სკამი შესთავაზა. ქალი 

ცხვირჩამოშვებული იყო და ჩიოდა, რომ საქმე ცუდად მიდიოდა, თუმცა 

რევოლუციის შესახებ ამბობდნენ, ის ფანჯრებს ამტვრევს და მინის ჩამდგმელებს 

ამდიდრებსო. 

 

ღამდებოდა; გამლენმა იფიქრა, მეტი ლოდინი აღარ ღირსო და გამოეთხოვა მინის 

ჩამდგმელის ცოლს. როცა ახალ ხიდზე გადიოდა, მორფონდიეს ქუჩიდან მომავალი 

ცხენოსანი გვარდიელები დაინახა, რომლებიც უკან აწვებოდნენ გამვლელებს და 

ლამპრებით ხელში და ხმლების ჩხარუნით მისდევდნენ საბარგო ეტლს, რომელსაც 

გალიოტინისაკენ უცნობი კაცი მიჰყავდა, ყოფილი კეთილშობილი, პირველი 

დასჯილი ახალი რევოლუციური ტრიბუნალისა. იგი ოდნავ ჩანდა გვარდიელების 

ქუდებს შუა, დამჯდარი იყო, ხელები ზურგზე ჰქონდა შეკრული, შიშველ თავს 

არხევდა და პირით უკანა კოფოსკენ იყო მიბრუნებული. მის გვერდით ფორანის 

ფიცარს მიყრდნობილი ჯალათი იდგა. გამვლელები ჩერდებოდნენ, ერთმანეთს 

ეუბნებოდნენ, ეს ალბათ ერთი იმათგანია, ვინც ხალხს ამშევსო და დასასჯელს 

გულგრილად შესცქეროდნენ. გამლენი ბრბოს მიუახლოვდა და მაყურებლებს შორის 

დემაი იცნო, რომელიც ცდილობდა ბრბო გაერღვია და კორტეჟიდან თავი დაეღწია. 

მხატვარმა დაუძახა და მხრებზე ხელი დაადო; დემაიმ მოიხედა. იგი ლამაზი, 

ღონიერი ვაჟკაცი იყო. აკადემიაში ამბობდნენ ბახუსის[53] თავს ატარებს ჰერკულესის 

მხრებზეო. მეგობრებმა მას „ბარბარუ“[54] დაარქვეს, იმიტომ რომ ამ სახალხო 

წარმომადგენელს წააგავდა. 

- აქ მოდი, - უთხრა გამლენმა: - ერთ მნიშვნელოვან საქმეზე უნდა მოგელაპარაკო. 

- თავი დამანებე! - უპასუხა გაცხარებით დემაიმ და რამდენიმე გაურკვეველი სიტყვა 

წამოისროლა, ისე თითქო შესაფერ წუთს უცდის გასაქცევადო: - მე ერთს ღვთაებრივ 

ქალს მივდევდი, რომელსაც ჭილის ქუდი ეხურა; მოდების მაღაზიის მოსამსახურე 

უნდა ყოფილიყო; ქერა თმა ზურგზე სცემდა: ამ დაწყევლილმა საბარგო ეტლმა 

დამაშორა... წინ გამისწრო, ახლა ალბათ ხიდის ბოლოშია! 

გამლენი ცდილობდა, ხელი ჩაეჭიდა ტანსაცმელში, ეფიცებოდა, რომ მნიშვნელოვანი 

საქმე მაქვსო. 

მაგრამ დემაი უკვე გაძვრა ცხენებსა, გვარდიელებსა, ხმლებსა და ლამპრებს შუა და 

მოდის ქალს გამოუდგა. 



4. 

დილის ათი საათი იყო. აპრილის მზე სინათლეში ჰბანდა ხეების ნორჩ ფოთლებს. 

წინა ღამის ქარიშხალით გამსუბუქებულ ჰაერს საუცხოო სიტკბოება ჰქონდა. 

დროგამოშვებით „ქვრივების ხეივანში“ მხედარი გაივლიდა და მარტოობის სიჩუმეს 

არღვევდა. ჩრდილოვანი ხეივნის ბოლოში „მშვენიერი ლილელი ქალის“ ქოხის 

პირდაპირ ევარისტი ხის სკამზე იჯდა და ელოდის უცდიდა. იმ დღიდან 

მოყოლებული, როცა მათი ხელები შარფის რბილ ნაოჭებში გადაეჭდნენ, ხოლო მათი 

სუნთქვა შეერთდა, იგი აღარ მისულა „მხატვარ ამურში“. მთელი კვირის 

განმავლობაში ამაყი სტოიციზმისა და ველური მორცხვობის გამო მას თავი შორს 

ეჭირა ელოდისაგან. ქალს სერიოზული, სევდიანი, აღგზნებული წერილი მისწერა, 

რომელშიც მოქალაქე ბლეზს ბრალს სდებდა, თავის სიყვარულს და თავის ტანჯვას 

მალავდა და აცხადებდა, რომ გადაწყვეტილი ჰქონდა არასოდეს აღარ მისულიყო 

ესტამპების მაღაზიაში; ამ გადაწყვეტილებაში ისეთ სიმტკიცეს იჩენდა, როგორსაც 

შეყვარებული ქალი ვერ მოიწონებდა. 

ელოდის სულ სხვანაირი ბუნება ჰქონდა: ყოველ გარემოებაში იცავდა თავის 

საკუთრებას და ამიტომ გადასწყვიტა, მაშინვე უკან დაებრუნებინა თავისი მეგობარი. 

ქალი ჯერ ფიქრობდა მასთან ატელიეში წასულიყო ტიონვილის მოედანზე. მაგრამ 

რადგან ევარისტს ფიცხი ხასიათი ჰქონდა და, როგორც წერილზე ეტყობოდა, ახლა 

გაბრაზებული იყო, მას შეეძლო მამის გულის ჯავრი ქალზე ამოეყარა და 

გადაეწყვიტა არასოდეს აღარ ენახულა ისინი. ამიტომ ელოდიმ იფიქრა, რომ 

უმჯობესი იქნება თუ სენტიმენტალურ და რომანტიკულ პაემანს დავუნიშნავ, 

რომელსაც ვაჟი ვერ გაექცევა და მეც დრო მექნება დაჯერებისა და თავის 

მოწონებისათვისო. გარდა ამისა, განმარტოებაც ხელს შეუწყობდა ვაჟის მოხიბვლასა 

და დაპყრობაში. 

იმ დროს ყველა ინგლისურ ბაღსა და სასეირნო ადგილას შეხვდებოდით მცოდნე 

არქიტექტორის მიერ გაკეთებულ ქოხს, რომელიც აკმაყოფილებდა მოქალაქეების 

სოფლისადმი მისწრაფებას. „მშვენიერი ლილელი ქალის“ ქოხი, რომელიც 

ლიმონათის გამყიდველს ჰქონდა დაჭერილი, ხელოვნურად გაკეთებული ძველი 

კოშკის ნანგრევებზე იყო აგებული და სოფლურ სილამაზეს და ისტორიულ ნაშთების 

მელანქოლიას ერთმანეთთან აკავშირებდა. თითქო მგრძნობიარე ადამიანების გულის 

ასაჩუყებლად ქოხი და დანგრეული კოშკი საკმაო არ ყოფილიყოს, ლიმონათის 

გამყიდველს ტირიფის ქვეშ საფლავის სვეტი აემართა, რომელსაც ზემოთ 

სამგლოვიარო ურნა ედგა და შემდეგი წარწერა ამშვენებდა: „კლეონისა თავის 

ერთგულ აზოს“. ქოხები, ნანგრევები, საფლავები! დაღუპვის წინ არისტოკრატიამ 

მამაპაპისეულ ბაღებში ამართა ეს სიმბოლოები სიღატაკისა, განადგურებისა და 

სიკვდილისა. და ახლა პატრიოტი მოქალაქეები სმისა, ცეკვისა და სიყვარულის 

სიამოვნებას ეძლეოდნენ ყალბ ქოხებში, ყალბი მონასტრების ნანგრევების ჩრდილში, 

ყალბ საფლავებს შორის, იმიტომ რომ ესენიც იმ არისტოკრატებივით ბუნების 

მოყვარულები და ჟან-ჟაკის მოწაფეები იყვნენ და მათსავით მგრძნობიარე და 

ფილოსოფიით აღსავსე გული ჰქონდათ. 

ევარისტი პაემანზე დანიშნულ დრომდე მოვიდა, ჩამოჯდა და დროს ზომვას შეუდგა 

გულის ძგერის მიხედვით, თითქოს საათის ტაკიტუკი ყოფილიყოს. გაიარეს 

დარაჯებმა: ტუსაღები მიჰყავდათ. ათი წუთის შემდეგ ქოხში შემოცურდა 



ვარდისფრად ჩაცმული ქალი; ხელში, მოდის მიხედვით, ყვავილების თაიგული 

ეჭირა; მას თან ახლდა კავალერი, რომელსაც სამკუთხედი ქუდი ეხურა, წითელი 

ტანსაცმელი და ზოლებიანი ჟილეტი და შარვალი ეცვა; ორივენი ისე ძლიერ 

ჰგავდნენ ძველი რეჟიმის მოაშიკეებს, რომ მოქალაქე ბლეზისა არ იყოს, კაცი 

იფიქრებდა, ადამიანში არის თვისება, რომელსაც რევოლუცია არ სცვლისო. 

რამდენიმე წუთის შემდეგ გამლენის გვერდით სკამზე ჩამოჯდა ხნიერი ქალი, 

რომელიც რუელიდან ან სენკლუდან უნდა ყოფილიყო მოსული: ხელში ჭრელად 

შეღებილი ცილინდრული ყუთი ეჭირა. წინ დაიდგა თავისი ყუთი, რომლის 

სახურავზე „ბედის ამოსაღები“ ნემსი იყო მიმაგრებული. ეს ღარიბი ქალი ბაღში პაწია 

ბავშვებს ბედს უწინასწარმეტყველებდა. ეს იყო ტკბილი ნამცხვარის გამყიდველი, 

რომელიც ახალი სახელით ძველებურ „სეფისკვერს“ ასაღებდა. ეს 

უხსოვარდროინდელი ტერმინი შეკავშირებული იყო ევქარისტიისა და 

ვალდებულების იდეასთან, ხალხს კი მოსწონდა ძველი სახელი და არჩია 

სეფისკვერისათვის ტკბილი ნამცხვარი ეწოდებინა. 

დედაბერმა წინსაფრის კუთხით შუბლზე ოფლი მოიწმინდა და ზეცას შესჩივლა, 

ღმერთი უსამართლოა და თავის გაჩენილს ასეთ მძიმე ცხოვრებას უქმნისო. მის ქმარს 

დუქანი ჰქონდა სენკლუში, მდინარის ნაპირას, თვითონ კი ყოველდღე ელისეს 

მინდორზე მოდიოდა, თავის სატკაცუნას აქნევდა და გაიძახოდა: „აი ტკბილი 

ნამცხვარი, ქალბატონებო“. და მთელი ამ შრომით ბებრები თავს ძლივს ირჩენდნენ. 

დედაკაცმა იგრძნო, ჩემს მეზობელს შევებრალეო და დაიწყო დაწვრილებით თავის 

უბედურების მიზეზის ახსნა. რესპუბლიკა მდიდრებს სძარცვავდა და, მაშასადამე, 

ღარიბებსაც ლუკმა პურს ართმევდა. არავითარი იმედი არ იყო, რომ მდგომარეობა 

გამოკეთდებოდა. პირიქით, მრავალი ნიშნის მიხედვით, დარწმუნებული იყო, საქმე 

თანდათან გაუარესდებაო. ნანტერში ერთმა ქალმა გველისთავიანი ბავშვი შობა, 

რუელის ეკლესიას მეხი დაეცა და სამრეკლოს ჯვარი გაადნო. შავილის ტყეში მგელ-

კაცი ნახეს. ნიღაბიანი კაცები წყაროებს წამლავდნენ და ჰაერში ფხვიერს აბნევდნენ, 

რაც ავადმყოფობას იწვევდა... 

ევარისტმა თვალი მოჰკრა ელოდის: ეტლიდან ჩამოდიოდა. ვაჟი გაექანა მისკენ. 

ახალგაზრდა ქალის თვალები ბრწყინავდა ჭილის ქუდის გამჭვირვალე ჩრდილში. 

მისი მომღიმარი ტუჩები ისეთივე წითელი იყო, როგორც მიხაკი, მას რომ ხელში 

ეჭირა, მკერდზე გადაჯვარედინებული შავი აბრეშუმის შარფი ზურგზე ჰქონდა 

შეკრული. ყვითელი კაბა ამჟღავნებდა მისი მუხლების ჩქარ მოძრაობას და უქუსლო 

ფეხსაცმელებით შემოსილ ფეხებს; თეძოები გარკვევით იხატებოდა: რევოლუციამ 

გაათავისუფლა მოქალაქე ქალების ტანი! ამისდა მიუხედავად, გაფართოებული 

ქვედატანი სხეულის ფორმებს ფარავდა და სინამდვილის შესახებ გადაჭარბებულ 

წარმოდგენას ჰქმნიდა. 

ვაჟს უნდოდა რამე ეთქვა, მაგრამ სიტყვებს ვერ პოულობდა და თავის თავზე გული 

მოსდიოდა, ელოდის კი ეს დაბნევა უთბილეს შეხვედრას ერჩია. ქალმა აგრეთვე 

შეამჩნია და კარგ ნიშნად მიიღო ის გარემოება, რომ ვაჟს თავისი ყელსახვევი 

ჩვეულებრივზე უფრო ლაზათიანად ჰქონდა შეკრული. ვაჟს ხელი გაუწოდა. 

- მინდოდა თქვენი ნახვა, თქვენთან ლაპარაკი, - თქვა მან. - თქვენს წერილზე არ 

გიპასუხეთ: არ მომეწონა, იქ თქვენ ვერ გიპოვეთ. ეს წერილი უფრო მომხიბლავი 



იქნებოდა, თუ უფრო ბუნებრივი ყოფილიყო. ეს თქვენი ხასიათისა და თქვენი ჭკუის 

დამცირება იქნებოდა, თუ მე მეფიქრა, იმიტომ არ სურს „მხატვარ ამურის“ მაღაზიაში 

მოსვლა, რომ იქ პოლიტიკის შესახებ კამათი ჰქონდა მასზე ბევრად უფრო ხნიერ 

კაცთან-მეთქი. დარწმუნებული იყავით, რომ მამაჩემი ცუდად არ მიგიღებთ, როცა 

ჩვენთან ხელახლა მოხვალთ. თქვენ მას ვერ იცნობთ: არ ახსოვს არც თავისი ნათქვამი, 

არც თქვენი პასუხი. არ ვამტკიცებ, რომ თქვენს შორის დიდი სიმპათია არსებობდეს; 

მაგრამ გულღვარძლიანი არ არის. გულწრფელად გეტყვით, არც თქვენზე ფიქრობს 

მაინცადამაინც და არც ჩემზე. მხოლოდ თავის საქმეზე და თავის სიამოვნებაზე 

ფიქრობს. 

ქალი შევიდა ჭალაში, რომელიც ქოხს გარს ერტყა; ვაჟი, ცოტა არ იყოს, უგულოდ 

გაჰყვა; იცოდა ეს გაყიდული სიყვარულისა და წარმავალი სინაზის ადგილი იყო. 

ქალმა ყველაზე უფრო განმარტოებული სუფრა აირჩია. 

- რა ბევრი რამ მაქვს თქვენთვის სათქმელი, ევარისტ! მეგობრობას თავისი უფლებები 

აქვს: ნებას მომცემთ ამით ვისარგებლო? ბევრ რამეს გეტყვით თქვენსა და... ცოტას 

ჩემს შესახებ: თუ თქვენ გსურთ, რასაკვირველია. 

ლიმონათის გამყიდველმა ბოთლი და ჭიქები მოიტანა, ქალმა სასმელი თვით დაისხა, 

როგორც კარგ დიასახლისს შეეფერება; შემდეგ თავისი ბავშვობის ამბავი მოყვა; 

უამბო, როგორი ლამაზი იყო დედამისი, რომლის შექება მას უყვარდა, რადგან 

თავისი სილამაზის წყაროდ თვლიდა, როგორც მოსიყვარულე შვილს შეეფერება; 

შემდეგ დაიკვეხა თავისი წინაპრების ძალ-ღონე, რადგან ამაყობდა, რომ ძარღვებში 

ბურჟუაზიული სისხლი უდიოდა. მოყვა, როგორ დაჰკარგა დედა თექვსმეტი წლისამ, 

როგორ ცხოვრობდა შემდეგ სინაზესა და დახმარებას მოკლებული. თავისი თავი 

დახატა ისე, როგორც სინამდვილეში იყო, ცოცხალი, მგრძნობიარე, გამბედავი და 

შემდეგ დაუმატა: - ევარისტ, მე მეტად სევდიანი და განმარტოებული ახალგაზრდობა 

გავატარე და ამიტომ კარგად მესმის ისეთი გულის ფასი, როგორიც თქვენა გაქვთ; 

გაფრთხილებთ, რომ ნებაყოფლობით, უბრძოლველად უარს ვერ ვიტყვი 

თანაგრძნობაზე, რომლის იმედი მაქვს და რომელიც ჩემთვის ძვირფასია. 

ევარისტმა ნაზად შეხედა: - განა შესაძლებელია, ელოდი, რომ თქვენ გულგრილად არ 

მიცქეროდეთ? განა შეიძლება ეს ვიწამო? 

ვაჟი შეჩერდა, რადგან შეეშინდა, ზედმეტი არ წამომცდეს და ბოროტად არ 

ვისარგებლო ესოდენ დანდობილად შემოთავაზებული მეგობრობაო. 

ქალმა პაწია, პატიოსანი ხელი გაუწოდა, რომელიც სანახევროდ ჩანდა გრძელი, 

ვიწრო და ბაფთებშემოვლებული სახელოდან. მის მკერდს ღრმა სუნთქვა 

ამოძრავებდა. 

- მომაწერეთ, ევარისტ, ყველა გრძნობა, რომელიც თქვენ გსურთ, რომ მე თქვენდამი 

განვიცდიდე, და თქვენ არ შეცდებით ჩემი თქვენდამი გულმხურვალე 

განწყობილების დაფასებაში. 

- ელოდი, ელოდი, გაიმეორებთ თუ არა, რასაც ახლა ამბობთ, როცა გეცოდინებათ... 

ვაჟი შეყოყმანდა... 



ქალმა თვალები დახარა. 

ვაჟმა ხმადაბლა დაათავა: - ... რომ მე თქვენ მიყვარხართ? 

ამ უკანასკნელი სიტყვების გაგონებაზე ქალი გაწითლდა: ეს იყო სიამოვნების 

სიწითლე. და მაშინ, როცა მისი თვალები ნაზ ვნებათაღელვას ხატავდა, დამცინავი 

ღიმილი მისდაუნებურად მისი ტუჩების კუთხეს ამოძრავებდა. ის ფიქრობდა: „ამ 

კაცს ჰგონია, რომ პირველად ვისმენ სიყვარულის განცხადებას! შეიძლება ეშინია 

კიდეც, რომ ამით გამაჯავრებს...“ 

შემდეგ ვაჟს უთხრა ალერსიანად: - განა თქვენ არ შეგიმჩნევიათ, ჩემო მეგობარო, რომ 

მე მიყვარდით? 

იმათ ეგონათ, მარტონი ვართ დედამიწაზეო. აღფრთოვანებულმა ევარისტმა 

თვალები აღაპყრო სინათლითა და ლაჟვარდით გაბრწყინვებული ზეცისკენ: - 

ხედავთ, ზეცა დაგვცქერის! იგი თქვენსავით სათაყვანებელი და მწყალობელია, ჩემო 

საყვარელო; თქვენი ბრწყინვალება, თქვენი გულკეთილობა, თქვენი ღიმილი აქვს. 

ვაჟი თითქო გაერთიანებული იყო მთელ ბუნებასთან, თითქო მასთან იყო 

დაკავშირებული თავისი სიხარულითა, თავისი გამარჯვებით. მას ეგონა, წაბლის 

ხეების ყვავილები ინთებიან, როგორც ჭაღები და ალვის ხეები უზარმაზარი 

ლამპრებივით პრიალებენ, რათა ჩვენი დანიშვნა იდღესასწაულონო. 

ვაჟი სტკბებოდა თავისი ძლიერებით და სიდიადით. ქალი, როგორც უფრო ნაზი და 

ნატიფი, უფრო მოქნილი და მიმყოლი, სარგებლობდა სისუსტის უპირატესობით და 

რაკი ვაჟი დაიპყრო, ახლა ემორჩილებოდა მას; ახლა, როცა ქალი ვაჟს დაეუფლა, მას 

თავის ბატონად, გმირად, ღმერთად სცნობდა, მისი თაყვანისცემა, მისი მორჩილების 

ქვეშ ყოფნა, თავის თავის განწირვა სწყუროდა. ტყის ჩრდილში ვაჟმა ქალს უძღვნა 

ხანგრძლივი მწველი კოცნა; ქალმა თავი გადახარა და როცა ევარისტმა მკლავები 

მოჰხვია, იგრძნო, თითქო მისი სხეული დადნა ცვილივით. 

კიდევ დიდხანს ილაპარაკეს ერთმანეთზე, თითქო მსოფლიო არ არსებულიყოს. 

ევარისტმა გამოურკვეველი და წმინდა იდეები გამოსთქვა, რასაც ელოდი აღტაცებაში 

მოჰყავდა. ელოდი ლაპარაკობდა ნაზ, სასარგებლო და პირად საგნებზე. შემდეგ, 

როცა ქალმა იფიქრა, მეტ ხანს დარჩენა აღარ შეიძლებაო, წამოდგა, თავის მეგობარს 

სამი წითელი მიხაკი მისცა და მკვირცხლად შეხტა ეტლში, რომელიც მას იქვე 

უცდიდა. ეს იყო ყვითლად შეღებილი, მაღალბორბლებიანი გასაქირავებელი ეტლი, 

იგი არაფერს შეიცავდა არაჩვეულებრივს; მაგრამ არც გამლენი, არც მისი 

მახლობლები არ ჯდებოდნენ ეტლში: ამიტომ, როცა მან დაინახა, როგორ 

მიაქროლებდნენ ქალს დიდი ჩქარი ბორბლები, გული შეეკუმშა და მთელი მისი 

არსება სევდიანმა წინათგრძნობამ მოიცვა: ერთგვარი გონებრივი ჰალუცინაციის 

წყალობით წარმოიდგინა, დაქირავებული ცხენი ელოდის მიაქროლებს ნამდვილი 

საგნებისა და აწმყოს იქით, მდიდარი და მხიარული ქალაქისკენ, სადაც თვითონ მე 

ვერასოდეს ვერ შევალო. 

ეტლი თვალს მიეფარა. ევარისტის სევდა გაიფანტა; მაგრამ მას შერჩა რაღაც კაეშანი; 

გრძნობდა, ხელახლა ვეღარ განვიცდი სინაზისა და თავდავიწყების საათებს, რაც ეს 

არის განვიცადეო. 



მხატვარმა გავლო ელისეს მინდვრები, სადაც ჭრელკაბიანი ქალები ხის სკამებზე 

ისხდნენ და ჰკერავდნენ ან ჰქარგავდნენ, ხოლო მათი ბავშვები თამაშობდნენ ხეებს 

ქვეშ. ნამცხვართა გამყიდველმა ქალმა, რომელსაც ხელში დოლის მსგავსი ყუთი 

ეჭირა, „ქვრივთა ხეივანში“ ნახული გამყიდველი ქალი მოაგონა; მას ეგონა, ამ ორ 

შეხვედრას შორის მთელმა საუკუნემ გაიარაო. შემდეგ რევოლუციის მოედანი 

გადასჭრა. ტიულრის ბაღში შორიდან მოესმა ძალოვანი ხმაურობა, ის ერთსულოვანი 

ყიჟინი, რომელიც რევოლუციის მტრებს სამუდამოდ დადუმებულად მიაჩნდათ. 

ნაბიჯს მოუჩქარა, ონორეს ქუჩას მიაღწია და დაინახა, რომ ის გავსებული იყო 

კაცებისა და ქალების ბრბოთი, რომელიც გაიძახოდა: „გაუმარჯოს რესპუბლიკას! 

გაუმარჯოს თავისუფლებას!“ ბაღების კედლები, ფანჯრები, აივნები, სავსე იყო 

მაყურებლებით: ისინი ქუდებსა და ცხვირსახოცებს აქნევდნენ. მოქალაქეებს მხრებზე 

ეჯდა ფერმკრთალი მამაკაცი; შუბლზე მუხის ფოთლების გვირგვინი ჰქონდა, ტანზე 

ძველი მწვანე, ყარყუმის საყელოიანი ქლამინდი ეცვა; კორტეჟს წინ უძღოდა 

ჯარისკაცი, რომელიც გზას ათავისუფლებდა, ხოლო მარჯვნივ და მარცხნივ 

მუნიციპალური ოფიცრები, ნაციონალური გვარდიელები, არტილერისტები, 

ჟანდარმები, ჰუსარები მოსდევდნენ. ქალები ყვავილებს ესროდნენ. ის გარშემო 

იცქირებოდა თავისი ყვითელი, შორსმჭვრეტელი თვალებით, თითქო ამ 

აღფრთოვანებულ ბრბოში ხალხის მტრებს და გამცემლებს ეძებდა. მის დანახვაზე 

გამლენმა ქუდი მოიხადა, თავისი ხმა ასი ათასს ხმას შეუერთდა და დაიძახა: - 

გაუმარჯოს მარატს! 

ტრიუმფატორი კონვენტის დარბაზში შევიდა, როგორც ბედისწერა. სანამ ბრბო ნელ-

ნელა იშლებოდა, გამლენი ონორეს ქუჩის კუთხეში იჯდა ქვის ბოკონზე და ხელით 

აკავებდა გულის ძგერას. ამ წუთში ნახული სურათი მთელს მის არსებას უზენაესი 

გრძნობითა და აღგზნებული ენთუზიაზმით ავსებდა. 

გამლენი პატივს სცემდა და ეთაყვანებოდა მარატს, რომელიც ავად იყო ძარღვების 

ანთებით, გამოხრული იყო წყლულებით, მაგრამ თავის უკანასკნელ ძალებს 

რესპუბლიკის სამსახურს სწირავდა და თავის ღარიბ სახლში თვით ევარისტს 

ხელგაშლილი იღებდა. გულდასმით ელაპარაკებოდა საზოგადო საქმეებზე, ხშირად 

ეკითხებოდა ბოროტგამზრახველთა გეგმებზე. გამლენი აღტაცებული იყო, რომ ამ 

სამართლიანი ადამიანის მტრებმა, რომელნიც შეთქმულნი იყვნენ მის დასაღუპავად, 

თავისდაუნებურად მისი ტრიუმფი მოამზადეს; იგი ლოცავდა რევოლუციურ 

ტრიბუნალს, რომელმაც „ხალხის მეგობარი“ გაამართლა და კონვენტს ყველაზე 

გულმოდგინე და ნაღდი კანონმდებელი დაუბრუნა. მისი თვალები თითქო ხელახლა 

ხედავდა ციებ-ცხელებით ანთებულ და სამოქალაქო გვირგვინით შემკულ თავს, 

ქველი გულზვიადობით და ულმობელი სიყვარულით გამსჭვალულ სახეს, 

დაღარულს, დამახინჯებულსა და ძალოვანს ერთსა და იმავე დროს, მოკუმულ 

ტუჩებს, ფართო მკერდს, ამ მომაკვდავ მდევს, რომელიც თავისი ცოცხალი 

სატრიუმფო ეტლიდან თითქო მოქალაქეებს ეუბნებოდა, ჩემს მაგალითს მიბაძეთ და 

პატრიოტები იყავით სიკვდილამდეო. 

ქუჩა დაცარიელებული იყო, ღამე თავის ბნელ ზეწარს შლიდა; გაიარა ფანრების 

ანმთებელმა თავისი დიდი სანათურით; გამლენი კი ბუტბუტებდა: - სიკვდილამდე!.. 

5. 



დილის ცხრა საათზე ევარისტი ლუქსემბურგის ბაღში ელოდის შეხვდა, რომელიც 

მას სკამზე უცდიდა. 

გავიდა ერთი თვე, რაც ისინი ერთმანეთს სიყვარულში გამოუტყდნენ. ამ ხნის 

განმავლობაში ყოველ დღე პაემანი ჰქონდათ „მხატვარ ამურში“ ან ატელიეში 

ტიონვილის მოედანზე. მათი შეხვედრა მეტად ნაზი იყო, მაგრამ ამასთანავე 

თავდაჭერილი, რაიცა ვაჟის სერიოზული და სათნო ხასიათით აიხსნებოდა. როგორც 

დეისტი და ნამდვილი მოქალაქე, ევარისტი მზად იყო გარემოების მიხედვით თავის 

საყვარელ ქალს კანონის ან მარტო ღვთის წინაშე შეკავშირებოდა, მაგრამ, ყოველ 

შემთხვევაში, ეს დღის სინათლივ და აშკარად უნდა მომხდარიყო. ელოდი სცნობდა, 

ეს პატიოსანი გადაწყვეტილებააო, მაგრამ ჯვარის დაწერის იმედი არა ჰქონდა, 

რადგან ამას ბევრი რამ ეწინააღმდეგებოდა, ქალს კი საზოგადოებრივი ტრადიციების 

გადალახვა არ შეეძლო: ამიტომ გულის სიღრმეში შესაძლებლად აღიარებდა იდუმალ 

კავშირს იმ დრომდე, სანამ ხანგრძლიობა ამ კავშირს ყველასთვის პატივსაცემად 

გახდიდა. ქალს იმედი ჰქონდა, ერთ დღეს დავძლევ ჩემი მოკრძალებული 

სიყვარულის ყოყმანსო; და რადგან არ უნდოდა აუცილებელი ახსნა-განმარტების 

დაგვიანება, ვაჟს სთხოვა, ერთი საათით მოვილაპარაკოთ ცარიელ ბაღში, შარტრეზის 

მონასტრის მახლობლადო. 

ქალმა ვაჟს ნაზად და გულწრფელად შეხედა, ხელი ჩამოართვა, გვერდით დაისვა და 

მოფიქრებულად უთხრა: - მე თქვენ იმდენად გცემთ პატივს, რომ ვერაფერს 

დაგიმალავთ, ევარისტ. მგონია, თქვენი ღირსი ვარ: თქვენი ღირსი არ ვიქნებოდი, თუ 

ყოველივე არ მეთქვა. მომისმინეთ და ჩემი მსაჯული იყავით. მე ჩემს თავს 

ვერავითარ მდაბალ, საძრახის ან ანგარებიან მოქმედებას ვერ დავაყვედრი. 

ყოველთვის სუსტი და მინდობილი ვიყავი... ნუ დაივიწყებთ, ჩემო მეგობარო, რა 

მძიმე პირობებში ვიზრდებოდი. თქვენ ეს იცით: დედა არ მყავდა; მამაჩემი კიდევ 

ახალგაზრდა იყო, მხოლოდ თავის სიამოვნებაზე ფიქრობდა და ჩემთვის ვერ 

იცლიდა. მე მგრძნობიარე ვიყავი; ბუნებამ ნაზი გულითა და სულგრძელობით 

დამაჯილდოვა და თუმცა მე არც მტკიცე და ჯანსაღი ჭკუა მაკლდა, ჩემს გონებას 

მაშინ მაინც გრძნობა სჭარბობდა. ახლაც ისე იქნებოდა, თუ გრძნობა და გონება 

შეკავშირებული არ იყოს და არ მიკარნახებდეს, რომ ჩემი თავი თქვენ მოგცეთ, 

ევარისტ, სავსებით და სამუდამოდ! 

ქალი თავდაჭერილად და მტკიცედ ლაპარაკობდა. მისი სიტყვები მომზადებული 

იყო: დიდი ხნის წინათ გადასწყვიტა აღსარება ეთქვა, ერთი - იმიტომ რომ 

გულწრფელი იყო, მეორე - იმიტომ რომ სიამოვნებით ბაძავდა ჟან-ჟაკ რუსოს და 

ბოლოს იმიტომაც, რომ სამართლიანად ფიქრობდა: „ერთ დღეს ევარისტი მაინც 

გაიგებს საიდუმლოებას, რაც მარტო მე არ მეკუთვნის: ჩემთვის სასიქადულო იქნება, 

თუ თავისუფლად გამოვუტყდი იმაში, რაც ჩემთვის სამარცხვინო იქნება, თუ 

სხვისგან გაიგო“. რადგან ელოდი ნაზი და ბუნების მიმყოლი იყო, თავის თავს 

დამნაშავედ არ თვლიდა და აღსარების თქმა არ უმძიმდა; ამას გარდა დაიმედებული 

იყო, მხოლოდ იმას ვიტყვი, რაც აუცილებელიაო. 

- ოჰ, რატომ არ მოხვედით ჩემთან, ჩემო ევარისტ, როცა განმარტოებული და 

მიტოვებული ვიყავი?.. 



გამლენმა სერიოზულად მიიღო ელოდის თხოვნა, ჩემი მსაჯული იყავიო, ბუნებითა 

და ლიტერატურული განათლებით მართლმსაჯულებისათვის იყო მომზადებული 

და ამიტომ ყურადღებით ისმენდა ქალის აღსარებას. 

რადგან ქალი შეყოყმანდა, ვაჟმა ანიშნა, ლაპარაკი განაგრძეო. 

ქალმა სრულიად უბრალოდ თქვა: - ერთ ყმაწვილ კაცს, რომელსაც ცუდ თვისებებთან 

ერთად ბევრი კარგიც ჰქონდა და მხოლოდ ამ უკანასკნელს აჩენდა, მე, ცოტა არ იყოს, 

მოვეწონე და უჩვეულო გულმოდგინებით დამიწყო აშიკობა; აყვავების ასაკში 

იმყოფებოდა, მოხდენილი იყო და კავშირი ჰქონდა მომხიბლავ ქალებთან, რომელნიც 

სრულიად არ მალავდნენ, რომ მას აღმერთებდნენ. ამ კაცს ჩემი ყურადღება არ 

მიუქცევია არც თავისი სილამაზით, არც თვით თავისი ჭკუით... ჩემი გული 

სიყვარულის გამომჟღავნებით მოინადირა და, ვფიქრობ, მართლაც ვუყვარდი; 

სინაზესა და მზრუნველობას იჩენდა. მეც არაფერს ვითხოვდი, გარდა გულისა, მისი 

გული კი ცვალებადი იყო!.. მხოლოდ ჩემს თავს ვამტყუნებ; ჩემს აღსარებას ვამბობ და 

არა მისას. მას არ ვუჩივი, იმიტომ რომ ჩემთვის უცხო გახდა. ოჰ, გეფიცები, ჩემო 

ევარისტ, ახლა ვფიქრობ, რომ ჩემთვის იგი თითქოს არასოდეს არსებულიყოს. 

ქალი დუმდა. გამლენმა არაფერი უპასუხა; გულხელი დაიკრიფა; მისი თვალები 

ნაღვლიანად ჩააშტერდნენ ერთ წერტილს. ერთს და იმავე დროს თავის საყვარელ 

ქალსა და თავის და ჟიულიზე ფიქრობდა. ჟიულიმაც დაუჯერა თავის საყვარელს: 

მაგრამ ჟიული, მისი აზრით, დიდად განსხვავდებოდა საბრალო ელოდისაგან. მისმა 

დამ თავი მოატაცებინა მგრძნობიარე გულის შეცდომის წყალობით კი არა, არამედ 

რათა თავისიანების მოშორებით ფუფუნებასა და განცხრომაში ეცხოვრა. როგორც 

სასტიკი ზნეობის ადამიანი, იგი ჰკიცხავდა დას და მზად იყო საყვარელიც გაეკიცხა. 

ელოდიმ ხელახლა ლაპარაკი დაიწყო ნაზი ხმით: - მე გამსჭვალული ვიყავი 

ფილოსოფიით; მწამდა, ადამიანები ბუნებით პატიოსანნი არიან-მეთქი. ჩემი 

უბედურება ის იყო, რომ ისეთ საყვარელს შევხვდი, რომელსაც არ გაუვლია ბუნებისა 

და მორალის სკოლა და რომელიც სოციალურმა ცრურწმენამ, გულზვიადობამ, 

თავმოყვარეობამ და ყალბმა შეხედულებამ პატიოსნებაზე ეგოისტი და ვერაგი გახადა. 

ამ წინასწარ მოსაზრებულმა სიტყვებმა განზრახული შთაბეჭდილება მოახდინა; 

გამლენის სახე განათდა, მან იკითხა: - ვინ იყო თქვენი შემცდენელი? ვიცნობ თუ არა 

მას? 

- არა, თქვენ არ იცნობთ. 

- მითხარით მისი სახელი. 

ქალი ელოდა ამ კითხვას და გადაწყვეტილი ჰქონდა არ ეპასუხა. 

-გთხოვთ, შემიბრალეთ, რაც ითქვა, უკვე ბევრი იყო, როგორც თქვენთვის, ისე 

ჩემთვის. 

მაგრამ რადგან ვაჟი თავისას არ იშლიდა, ქალმა უთხრა: - ჩვენი სიყვარულის 

უწმინდესი ინტერესის გულისთვის არაფერს გეტყვით, რაც თქვენს გონებაში 

ნათლად ჩამოაყალიბებს ამ... უცხო ადამიანს. არ მინდა აჩრდილი დავადევნო თქვენს 



მეშურნეობას; არ მინდა ჩვენი ურთიერთობა დაიჩრდილოს. რატომ უნდა გითხრათ 

ამ ადამიანის სახელი მაშინ, როდესაც ის სრულიად დავიწყებული მყავს. 

გამლენი დაჟინებით ითხოვდა მაცდურის დასახელებას: ამ სიტყვას ხმარობდა, 

რადგან დარწმუნებული იყო, ელოდი შეცდენილი, მოტყუებული, ბოროტად 

გამოყენებულიაო. ვერ წარმოედგინა, რომ შეიძლებოდა სხვანაირად ყოფილიყო, 

შეიძლებოდა ქალი საკუთარ უძლეველ სურვილს დაემორჩილა, სისხლის და ხორცის 

იდუმალს კარნახს დაუგდო ყური; ვაჟს ვერ წარმოედგინა, რომ ეს ვნებიანი და ნაზი 

არსება, ეს ლამაზი მსხვერპლი თვით დანებებოდეს; მისი სინიდისის 

დასაკმაყოფილებლად საჭირო იყო რწმენა, ელოდი დაპყრობილია ძალით ან 

თვალთმაქცობით, გაუპატიურებულია, ერთ-ერთ იმ ხაფანგშია მოყოლებული, 

რომელიც ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა დაგებულიო. ქალს მოკრძალებულ, მაგრამ 

ამასთანავე მკაფიო, შემაჭირვებელ კითხვებს აძლევდა. ჰკითხავდა, როგორ შეიკრა ეს 

კავშირი, გრძელი იყო ის თუ მოკლე, წყნარი თუ მღელვარე და თუ როგორ შესწყდა 

შემდეგ. დაუსრულებლივ უბრუნდებოდა საკითხს, რა ხერხი იხმარა ამ ადამიანმა მის 

შესაცდენლად, თითქოს რაღაც განსაკუთრებული, გაუგონარი ხერხი უნდა ეხმარა. ამ 

კითხვებს ამაოდ იძლეოდა. ქალს ნაზი და მორჩილი სახის გამომეტყველება ჰქონდა, 

მოკუმული პირი, ცრემლით სავსე თვალები, მაგრამ კრინტს არ სძრავდა. 

ბოლოს, როცა ევარისტმა იკითხა, სადაა ახლა ეს ადამიანიო, ქალმა უპასუხა: - მან 

დასტოვა სამეფო. 

შემდეგ უცებ გაასწორა: - ... საფრანგეთი. 

- ემიგრანტია! - წამოიძახა გამლენმა. 

ქალმა უსიტყვოდ შეხედა: ერთსა და იმავე დროს დამშვიდებული და შეწუხებული 

იყო იმით, რომ ვაჟი თვით ქმნიდა ჭეშმარიტებას, რომელიც მის პოლიტიკურ 

გულისთქმას შეეფერებოდა, ხოლო მის მეშურნეობას იაკობინურ ელფერს აძლევდა. 

ნამდვილად კი ელოდის საყვარელი პროკურორის მწერალი იყო, ძლიერ ლამაზი 

ყმაწვილი, მორბედი ქერუბიმი! ქალი მას აღმერთებდა, მისი მოგონება სამი წლის 

განშორების შემდეგაც მკერდს უთრთოლებდა. ეს ყმაწვილი მდიდარ და ხნიერ 

ქალებს ეძებდა: ელოდი მიატოვა ერთი გამოცდილი ქალის გულისთვის, რომელმაც 

მას უხვად მიუზღო დამსახურების მიხედვით. ძველ თანამდებობათა გაუქმების 

შემდეგ პარიზის მერიაში შევიდა სამსახურში და სანკიულოტი-დრაგუნი და ყოფილი 

კეთილშობილი ქალის მიჯნური გახდა და მის ხარჯზე ცხოვრობდა. 

- კეთილშობილი! ემიგრანტი! - იმეორებდა გამლენი. ქალი არ ცდილობდა მის 

გადაჯერებას. რადგან არ უნდოდა, მას სრული ჭეშმარიტება სცოდნოდა. 

- და მან შენ გიმუხთლა? 

ქალმა თავი დახარა. 

ვაჟმა იგი გულზე მიიკრა: - ოჰ, მონარქიული გარყვნილების ძვირფასო მსხვერპლო, 

ჩემი სიყვარული შენთვის სამაგიეროს გადაუხდის იმ ურცხვ ადამიანს. ზეცამ ინებოს, 

სადმე შევხვდე; მე მას გამოვიცნობ! 



ქალმა პირი მიიბრუნა: ერთსა და იმავე დროს გულნატკენი იყო, მომღიმარე და 

იმედგაცრუებული. უნდოდა, ვაჟი უფრო ჭკვიანი ყოფილიყო სიყვარულის საქმეებში, 

უფრო ბუნებრივი, უფრო ტლანქი. ქალი გრძნობდა, ასე ჩქარა იმიტომ აპატივა, რომ 

ცივი ფანტაზია აქვს და ჩემს აღსარებას მასში არ გამოუწვევია არც ერთი ისეთი 

სურათი, რომელიც ვნებიან მამაკაცს სტანჯავსო. როგორც ეტყობოდა, ამ შეცდენაში 

იგი მხოლოდ ზნეობრივ და სოციალურ ფაქტს ხედავდა. 

ისინი წამოდგნენ და ბაღის მწვანე ხეივნებს გაჰყვნენ. ვაჟმა ქალს უთხრა, კიდევ მეტ 

პატივს გცემ განცდილი ტანჯვის გამოო. ელოდის ამდენი არ უნდოდა; მას ვაჟი 

უყვარდა ისე, როგორიც ის იყო, აღმერთებდა ხელოვნებათა გენიას, რომლის 

ბრწყინვალებას თითქო მასში ხედავდა. 

ლუქსემბურგის ბაღიდან გამოსვლისას თანასწორობის ქუჩასა და ნაციის თეატრის 

გარშემო ჯარის რაზმები შეამჩნიეს, რაიცა არაფერს შეიცავდა გასაოცარს: 

უკანასკნელი დღეების განმავლობაში პატრიოტულ სექციებში დიდი აღელვება 

მეფობდა; იქ ორლეანების პარტია და ბრისოს თანამგრძნობელები აღმოაჩინეს, 

რომელნიც, როგორც ამბობდნენ, შეთქმულნი იყვნენ პარიზის დასამხობად და 

რესპუბლიკელების გასაჟლეტად. და თვით გამლენმა ცოტა ხნის წინათ ხელი მოაწერა 

კომუნის პეტიციას, რომელიც ითხოვდა კონვენტიდან ოცდაერთი წევრი გაედევნათ. 

სანამ იმ თაღების ქვეშ გაივლიდნენ, თეატრს რომ უახლოესს სახლთან აერთებდა, 

იმათ უნდა გაერღვიათ კარმანიოლში გამოწყობილ მოქალაქეების ჯგუფი, რომელსაც 

აივნიდან სიტყვას ეუბნებოდა ახალგაზრდა მხედარი ჯიქის ტყავიანი მუზარადით, 

მშვენიერი როგორც პრაქსიტელის[55] ამური, ეს მომხიბლავი ჯარისკაცი „ხალხის 

მეგობარს“ დაუდევრობას აბრალებდა. იგი ამბობდა: - შენ გძინავს, მარატ, ხოლო 

ფედერალისტები ჩვენთვის ბორკილებს სჭედავენ! 

როგორც კი ელოდიმ ორატორს თვალი მოჰკრა, მკვირცხლად წამოიძახა: - ევარისტ, 

წავიდეთ. 

ქალი ამბობდა, ბრბო მაძრწუნებს და მეშინია, გული არ წამივიდესო. 

ნაციის მოედანზე ერთმანეთს მუდმივი სიყვარული შეჰფიცეს და განშორდნენ. 

*** 

იმ დღეს ადრე დილით მოქალაქე ბროტომ გამლენის დედას საჩუქრად საუცხოო 

ყვერული მიართვა. მისი მხრით, უგუნურება იქნებოდა ეთქვა, როგორ შეიძინა ეს 

ყვერული: იმიტომ რომ ბაზარში მიიღო ვაჭარი ქალისაგან, რომელსაც ხშირად 

ეხმარებოდა, როგორც მდივანი; ცნობილი იყო, რომ ბაზრის ქალები როიალისტებს 

თანაუგრძნობდნენ და მიწერ-მოწერა ჰქონდათ ემიგრანტებთან. გამლენის დედამ 

ყვერული მადლიერი გულით მიიღო. იმ დროში იშვიათი სანახავი იყო ასეთი რამ: 

სანოვაგე ძვირდებოდა, ხალხს შიმშილისა ეშინოდა. ამბობდნენ, ხალხის დამშევა 

არისტოკრატებს სურთ, ხოლო ჩარჩები შიმშილს ამზადებენო. 

მოქალაქე ბროტო, რომელიც სადილად მიიპატიჟეს, მოვიდა და დიასახლისს მისი 

სამზარეულოს ნაზად შეზავებული სურნელება უქო; და მართლაც მხატვრის 

ატელიეში ბულიონის სუნი იდგა. 



- თქვენ მეტად თავაზიანი ბრძანდებით, ბატონო, - უპასუხა დედაკაცმა. - რათა 

სტომაქი თქვენი ყვერულის მისაღებად მომემზადებინა, მე გავაკეთე მწვანილის წვენი 

ღორის ქონით და ხარის ძვლით. არაფერი არ აძლევს წვენს ისეთ სურნელებას, 

როგორც ტვინიანი ძვალი. 

- ეს წესი დიდად საქებურია, მოქალაქევ, - უპასუხა მოხუცებულმა ბროტომ: - და 

თქვენ ბრძნულად მოიქცევით, თუ ხვალ, ზეგ და მთელი კვირის განმავლობაში ამ 

ძვირფას ძვალს ქოთანში ჩასდებთ, რათა სურნელება არ დაჰკარგოს. ისევე იქცეოდა 

პანზუსტის სიბილა[56]: იგი აკეთებდა წვენს მწვანე კომბოსტოსა, ყვითელი ღორის 

კანისა და ძველი სავორადოსიდან. მის სამშობლოში, რომელიც აგრეთვე ჩემიც არის, 

სავორადოსს ტვინიან ძვალს ეძახიან, იგი გემრიელი და ნოყიერია. 

ეს ქალი, რომლის შესახებ თქვენ ლაპარაკობთ, ბატონო, ცოტათი ანგარიშიანი ხომ არ 

ყოფილა, რომ ასე დიდხანს იყენებდა ერთსა და იმავე ძვალს? 

- სიბილა ხელმომჭირნედ ცხოვრობდა, - უპასუხა ბროტომ, - ღარიბი იყო, თუმცა 

წინასწარმეტყველებდა. 

ამ დროს ევარისტ გამლენი შემოვიდა; მეტად აღელვებული იყო მოსმენილი 

აღსარებით და თავის თავს აღთქმას აძლევდა, გავიგებ ელოდის შემცდენელის 

სახელს და შურს ვიძიებ რესპუბლიკისა და ჩემი სიყვარულის შეურაცხყოფისთვისო. 

ჩვეულებრივი მისალმების შემდეგ მოქალაქე ბროტომ განაგრძო შეწყვეტილი 

მსჯელობა: - იშვიათად ხდება, რომ გამდიდრდეს ის, ვისაც პროფესიად მომავლის 

წინასწარმეტყველება აქვს. ხალხი ჩქარა ამჩნევს მის თვალთმაქცობას. თაღლითობა 

მას საძულველს ხდის. მაგრამ ადამიანი კიდევ უფრო საზიზღარი იქნებოდა, 

მართლაც რომ შესძლებოდა მომავლის წინასწარმეტყველება: იმიტომ რომ ადამიანის 

ცხოვრება აუტანელი გახდებოდა, მართლაც რომ სცოდნოდა, თუ რა მოელის 

მომავალში; ის აღმოაჩენდა მომავალ ბოროტებას და წინდაწინვე დაიტანჯებოდა, ვერ 

დასტკბებოდა აწმყო სიკეთით, რადგან მის დასასრულს დაინახავდა. უმეცრება 

აუცილებელი პირობაა ადამიანის ბედნიერებისათვის და ახლა უნდა ვაღიარო, რომ 

ადამიანი უფრო ხშირად ამ პირობას კარგად ასრულებს. ჩვენ თითქმის არაფერი 

ვიცით ჩვენი თავის შესახებ; სხვების შესახებ - კიდევ ნაკლები. უმეცრება ჩვენს 

მშვიდობიანობას ჰქმნის, ტყუილი - ჩვენს ბედნიერებას. 

მოქალაქე ქალმა გამლენმა წვენი დადგა სუფრაზე, ლოცვა წარმოსთქვა, შვილი და 

სტუმარი დასვა და ჭამა დაიწყო ფეხზე მდგომარემ. დედაკაცი არ ჯდებოდა 

მოქალაქე ბროტოს გვერდით: როგორც თვითონ ამბობდა, იცოდა, რას უკარნახებდა 

ზრდილობა. 

6. 

დილის ათი საათი იყო, ჰაერი არ იძროდა. ეს იყო ყველაზე ცხელი ივლისი, რომელიც 

ახსოვდათ პარიზელებს. იერუსალიმის ვიწრო ქუჩაში ოთხი ეროვნული გვარდიელის 

ზედამხედველობის ქვეშ მეპურის კარებთან ჯერში ასამდე მოქალაქე იდგა. 

გვარდიელებს თოფები მიწაზე ედგათ და ჩიბუხებს ეწეოდნენ. 

ეროვნულმა კონვენტმა დეკრეტით მტკიცე ფასები დააწესა: მაშინვე გაქრა 

ხორბალიცა და ფქვილიც. როგორც ისრაელები უდაბნოში, პარიზელები გათენებამდე 



უნდა ამდგარიყვნენ, თუ უნდოდათ რამე ეჭამათ. ყველა ეს ერთი მეორეზე 

მიჭდობილი ადამიანები, მამაკაცები, ქალები, ბავშვები, იდგნენ გამდნარი 

ტყვიისფერი ცის ქვეშ, რომელიც ადუღებდა მყრალ არხებს და ოფლისა და ჭუჭყის 

სუნს იწვევდა. ისინი ერთი მეორეს უბიძგებდნენ, კითხვებს აძლევდნენ, 

შესცქეროდნენ იმ გრძნობით, რომელიც ერთ ადამიანს შეიძლება მეორისადმი 

ჰქონდეს, ანტიპათიით, ზიზღით, ინტერესით, სურვილით, გულგრილობით. ამ 

ხალხმა მწარე გამოცდილების შემწეობით გაიგო, რომ პური საკმაო არ იყო 

ყველასათვის: ამიტომ უკანასკნელად მოსულნი ცდილობდნენ წინ გამძვრალიყვნენ: 

ვინც თავის ჯერს კარგავდა, ბრაზობდა, ჩიოდა და ამაოდ ცდილობდა შელახული 

უფლებების აღდგენას. ქალები შეუბრალებლად იბრძოდნენ იდაყვებითა და 

თეძოებით და თავიანთი ადგილების შენარჩუნებას ან უკეთესის შეძენას 

ცდილობდნენ. როცა ვიწროობა აუტანელი ხდებოდა, ყვირილი გაისმოდა: „ნუ 

გვაწვებით!“ და თვითეული პროტესტს აცხადებდა, გაიძახოდა, მაწვებიანო. 

ამ ყოველდღიური უწესრიგობის ასაცილებლად სექციის მიერ არჩეულმა კომისრებმა 

მოიგონეს, რომ მეპურის კარზე მიებათ თოკი, რომელსაც თვითეული ხელს 

სჭიდებდა ჯერის მიხედვით, მაგრამ ხელები ერთმანეთში იხლართებოდნენ და 

ბრძოლა იწყებოდა. ვინც ერთხელ თოკს ხელიდან უშვებდა, მერე ვეღარ იჭერდა. 

უკმაყოფილონი თუ ლაზღანდარანი თოკებს ეჭიდებოდნენ და კომისრები 

იძულებული გახდნენ, უარი ეთქვათ ამ ღონისძიებაზე. 

ზოგიერთს სული ეხუთებოდა, ეგონა ვკვდებიო, სხვები ხუმრობდნენ, ორაზროვან 

სიტყვებს ისროდნენ, არისტოკრატებსა და ფედერალისტებს ლანძღავდნენ. როცა 

ძაღლი გაივლიდა, ლაზღანდარები მას პიტს უძახოდნენ. ხანდახან მანდილოსანი 

სილას აწნავდა თავხედ მეზობელს, მაშინ როცა მის გვერდით ვაჟის მიერ 

შევიწროებული ახალგაზრდა მოსამსახურე ქალი, თვალებმიბნედილი და ოდნავ 

პირდაღებული, ნაზად სუნთქავდა. ყოველ სიტყვაზე, ყოველ მიმოხვრაზე, ყოველ 

მდგომარეობაზე, რომელსაც გიჟმაჟ ფრანგებში მხიარული გუნების შექმნა შეეძლო, 

ცელქი ახალგაზრდების ჯგუფი რევოლუციურ სიმღერას იწყებდა: ეს ხნიერი 

იაკობინელის პროტესტს იწვევდა, იგი აღშფოთებული იყო იმით, რომ ბილწი 

მიზნებისთვის ხმარობდნენ სიმღერას, რომელშიც რესპუბლიკური რწმენა 

იხატებოდა მომავალი სამართლიანობისა და ბედნიერებისადმი. 

ჩაიარა აფიშების გამკვრელმა კიბით ხელში და პურის საცხობის პირდაპირ კედელზე 

კომუნის განცხადება გააკრა ხორცის რაციონების შესახებ. გამვლელები 

ჩერდებოდნენ და სველ ფურცელს კითხულობდნენ. კომბოსტოს გამყიდველი ქალი, 

რომელიც თავის ჩანთით გზად მიდიოდა, ჩახლეჩილი ხმით იძახოდა: - წავიდნენ 

კარგი მოზვრები! ახლა შიგნეულობა ვფხიკოთ. 

უცებ ერთი არხიდან ისეთი მყრალი სუნი გამოვიდა, რომ ბევრს გული აერია; ერთ 

ქალს გული წაუვიდა და ორმა გვარდიელმა ის წყალსადენის მილთან მიიტანა. 

ხალხი ცხვირზე ხელს იჭერდა; ჩოჩქოლი ატყდა; დაიწყო სიტყვების გაცვლა-

გამოცვლა, შიშისა და მოუსვენრობის გამომხატველი; რა იყო ეს, მიწაში ჩაფლული 

ცხოველი, თუ განგებ დამალული საწამლავი, ან კიდევ სექტემბრის დღეებში 

მოკლული კეთილშობილი ან მღვდელი, რომელიც მახლობელ სარდაფში 

დავიწყებიათ? 



- განა გვამებს აქ ყრიდნენ! 

- იმათ გვამებს ყველგან ჰყრიდნენ. 

- ეს სუნი შატლედან უნდა მოდიოდეს. იმ თვის ორში მე სამასამდე კაცის გვამი ვნახე 

ერთად დაგროვილი, ზარაფების ხიდის თავთან. 

პარიზელებს ეშინოდათ ყოფილ კეთილშობილთა შურისძიებისა, რომელნიც 

სიკვდილის შემდეგაც კი ხალხს სწამლავდნენ. 

ევარისტ გამლენი ჯერში ჩადგა: იმას უნდოდა დედისთვის ხანგრძლივი და 

დამღალავი ლოდინი აეცილებინა. მხატვარს თან ახლდა მეზობელი, მოქალაქე 

ბროტო, წყნარი, მომღიმარე, განუშორებელი ლუკრეციუსის წიგნით ყავისფერი 

ტანსაცმელის უზარმაზარ ჯიბეში. 

კეთილმა მოხუცმა შეაქო ეს სანახაობა, როგორც ხალხური სურათი, ღირსი 

თანამედროვე ტენირსის[57] ფუნჯისა. 

- ეს მტვირთავი მუშები და ეს კეკელები, - თქვა მან, - უფრო საინტერესონი არიან, - 

ვიდრე ბერძნები და რომაელები, რომელნიც ასე უყვართ ჩვენს დღევანდელ 

მხატვრებს. მე პირადად ყოველთვის მომწონდა ფლამანდიური მხატვრობის მანერა. 

სიფრთხილისა და კარგი გემოვნების გამო იგი არ ამბობდა, რომ მას ჰქონდა 

ჰოლანდიური სურათების მთელი გალერეა, რომელსაც მხოლოდ შუაზელის 

კაბინეტი შეედრებოდა რიცხვითა და ღირსებით. 

- მშვენიერია მხოლოდ ანტიკური ხელოვნება და ის, რაც მის მიერ არის 

შთაგონებული, - უპასუხა მხატვარმა. - მაგრამ გეთანხმებით, რომ ტენიერსის, 

სტეენის ან ოსტადეს ხალხური სცენები სჯობია ვატოს, ბუშეს ან ვან ლოოს 

აბდაუბდას: ადამიანობა იქ დამახინჯებულია, მაგრამ დამდაბლებული არ არის, 

როგორც მაგალითად, ბოდუენის ან ფრაგონარის სურათებზე. 

გაიარა კაცმა, რომელიც ყვიროდა: - რევოლუციური ტრიბუნალის ბიულეტენი!.. 

სიკვდილით დასასჯელთა სია! 

- საკმაო არ არის ერთი რევოლუციური ტრიბუნალის ქონა, - თქვა გამლენმა. - 

საჭიროა ყოველ ქალაქში ტრიბუნალი იყოს... არა, რას ვამბობ? ყოველ კომუნაში, 

ყოველ კანტონში! საჭიროა, რომ ყველა ოჯახის მამა, ყველა მოქალაქე მსაჯულად 

გადაიქცეს. როცა ერს მტრის ზარბაზანი უცქერის და მოღალატეების ხანჯალი 

ემუქრება, ლმობიერება მამის მკვლელობას უდრის. როგორ! ლიონი, მარსელი, 

ბორდო აჯანყებულია, კორსიკას და ვანდეას ცეცხლი ედება, მაინცი და ვალანსიენი 

კოალიციის ხელშია, ღალატია ყოველგან, სოფელში, ქალაქში, ბრძოლის ველზე; 

ღალატი სხდომებს მართავს ეროვნული კონვენტის სკამებზე ან რუკით აღჭურვილი 

ზის ჩვენი გენერლების სამხედრო საბჭოებში!... დაე, სამშობლო გილიოტინამ 

დაიცვას. 

- მე არსებითად არაფერი მაქვს სათქმელი გილიოტინის წინააღმდეგ, - უპასუხა 

ბებერმა ბროტომ. - ბუნებას, ამ ჩემს ერთადერთ ოსტატსა და მასწავლებელს, ჩემთვის 

არ უთქვამს, რომ ადამიანის ცხოვრებას რაიმე ფასი ჰქონდეს, პირიქით, იგი ყოველი 

გზით გვასწავლის, რომ მას არავითარი ფასი არა აქვს. როგორც ჩანს, ყოველი არსების 



ერთადერთი მიზანია საკვებად გადაიქცეს სხვა არსებისთვის, რომელსაც იგივე 

დანიშნულება აქვს. მკვლელობა ბუნებრივი უფლებაა: მაშასადამე, სიკვდილით 

დასჯა კანონიერია იმ პირობით, რომ მას იყენებენ არა სათნოებისა ან 

სამართლიანობის სახელით, არამედ აუცილებლობის კარნახით და სარგებლობის 

მიზნით. მაგრამ მე არაბუნებრივი ინსტინქტები უნდა მქონდეს, იმიტომ რომ 

მეზარება სისხლის დანახვა და ეს ჩემი სიმახინჯე დღემდე ვერ გაასწორა ჩემმა 

ფილოსოფიამ. 

- რესპუბლიკელები ჰუმანურნი და მგრძნობიარენი არიან, - უპასუხა ევარისტმა, - 

მხოლოდ დესპოტები ამტკიცებენ, სიკვდილით დასჯა ხელისუფლების აუცილებელი 

ატრიბუტიაო; ხელმწიფებით აღჭურვილი ხალხი მას მოსპობს ერთ დღეს. 

რობესპიერი მას ებრძოდა და მის მხარეზე იყო ყველა პატრიოტი; საჭიროა, რაც 

შეიძლება ჩქარა გამოქვეყნდეს კანონი, რომელიც სიკვდილის დასჯას გააუქმებს. 

მაგრამ ეს კანონი უნდა ცხოვრებაში გატარდეს მხოლოდ მაშინ, როცა რესპუბლიკის 

უკანასკნელი მტერი გაიგმირება კანონის მიხედვით. 

გამლენსა და ბროტოს ახლა დაგვიანებული მოქალაქეები მიემატნენ, მათ შორის 

უბნის ქალებიც იყვნენ: ამ უკანასკნელთა რიცხვში იყო ლამაზი, წარმოსადეგი 

წინდის მქსოველი ქალი თავსაკრავითა და ქოშებით და მხრებზე გადაკიდებული 

ხმლით, შემდეგ ლამაზი, ქერა თმაგაწეწილი ქალიშვილი მეტისმეტად დაჭმუჭნული 

თავსაკრავით და ახალგაზრდა, გამხდარი და ფერმკრთალი დედა, რომელიც ძუძუს 

აწოვებდა მჭლე ბავშვს. 

ბავშვი რძეს ვეღარ პოულობდა და ყვიროდა, მაგრამ მისი ყვირილი სუსტი იყო და მას 

სული ეგუბებოდა. ბავშვი შესაბრალისად პატარა იყო, უფერული, თვალებანთებული; 

დედა მტკივნეული მზრუნველობით დასცქეროდა. 

- ჯერ სულ პატარაა, - თქვა გამლენმა და საბრალო ძუძუმწოვარ ბავშვს შეხედა, 

რომელიც მის ზურგს უკან კრუსუნებდა. 

- ჩემი პაწია მხოლოდ ექვსი თვისაა!.. მამამისი ჯარშია: ის ერთი იმათგანია, ვინც 

ავსტრიელები უკუაგდო კონდესთან. მას ეძახიან დიუმონტეის (მიშელს). პროფესიით 

მეფართლის ნოქარია. ჯარში ჩაეწერა თეატრის ფანჩატურში, რომელიც ქალაქის 

რატუშის წინ ამართეს. ჩემს საბრალო მეგობარს სამშობლოს დაცვა და ქვეყნების ნახვა 

უნდოდა... მწერს, მოთმინება იქონიეო, მაგრამ როგორ უნდა ვაწოვო ძუძუ პოლს... 

(ამას პოლი ჰქვია)... როცა არაფერი მაქვს საჭმელი? 

- ოჰ! - წამოიძახა ლამაზმა ქერა ქალიშვილმა, - ერთი საათის დგომა კიდევ 

დაგვჭირდება, საღამოს კი იგივე ცერემონია უნდა გავიმეოროთ ბაყალის კართან. 

კაცმა სიცოცხლე ალალბედზე უნდა შეაგდოს, რომ სამი კვერცხი და მეოთხედი 

გირვანქა კარაქი იშოვოს. 

- კარაქი! სამი თვეა, რაც კარაქი აღარ მინახავს, - ამოიოხრა მოქალაქე ქალმა 

დიუმონტეიმ. 

და ქალების გუნდმა დაიწყო მოთქმა სანოვაგის უქონლობასა და სიძვირეზე, წყევლა-

კრულვა გაუგზავნა ემიგრანტებს და გილიოტინას შესწირა სექციის კომისრები, 

რომელნიც უზნეო ქალებს დაკლებულ ფასებში ქათმებსა და ოთხგირვანქიან პურებს 

აძლევდნენ. შემდეგ გაიმეორეს შემაძრწუნებელი ხმები სენაში დამხრჩვალი ხარებისა, 



არხებში ჩაყრილი ფქვილისა, ფეხის ადგილებში ჩაგდებული პურების შესახებ... 

როიალისტები, როლანისტები, ბრისოტისტები პარიზის ხალხის მოსპობას 

ცდილობდნენ. 

უცებ ლამაზმა ქერა ქალიშვილმა ყვირილი მორთო და, თითქო ქვედა ტანზე ცეცხლი 

ეკიდებოდა, მისი ბერტყვა და ჯიბეების გადმობრუნება დაიწყო: გაიძახოდა, ქისა 

მომპარესო. 

ამ ქურდობამ დიდი აღშფოთება გამოიწვია ამ უბრალო ხალხში, რომელმაც 

სენჟერმენის[58] სასახლეები დაარბია და ტიულრიში[59] შეიჭრა ისე, რომ არაფერი 

გაუტაცნია; ამ ხელოსნებს და დიასახლისებს წარბის შეუხრელად შეეძლოთ 

ვერსალის სასახლე დაეწვათ, მაგრამ სამარცხვინოდ მიაჩნდათ იქიდან თუნდ ერთი 

ქინძისთავის მოპარვა. დაუდეგარმა ახალგაზრდებმა რამდენიმე უადგილო სახუმარო 

სიტყვა თქვეს ლამაზი ქალის შესახებ, მაგრამ ისინი საზოგადო ხმაურობამ ჩააჩუმა. 

გამოითქვა აზრი, რომ ქურდი ფანრის ბოძზე ჩამოეკიდათ. დაიწყო ხმამაღალი და 

მიკერძოებული გამოკითხვა. ახოვანი წინდების მქსოველი ქალი თითით მოხუცს 

უჩვენებდა, რომელიც, მისი აზრით, გაკრეჭილი ბერი უნდა ყოფილიყო; ქალი 

ფიცულობდა, ამ „კაპუცინმა“ ჩაიდინა ეს საქმეო. ბრბომ მაშინვე დაიჯერა და 

სიკვდილით დასჯა მოითხოვა. 

ეს ბებერი, რომელიც ასე უცაბედად საზოგადოებრივს სამსჯავროს გადაეცა, მეტად 

მოკრძალებულად იდგა მოქალაქე ბროტოს წინ. მას მართლაც ყოფილი სასულიერო 

პირის გარეგნობა ჰქონდა. მისი სახე საკმაოდ სათნოიანი იყო, მხოლოდ შეცვლილიყო 

იმ მწუხარებით, რომელსაც ამ საბრალო ადამიანში ბრბოს ძალმომრეობა და 

სექტემბრის დღეების ცხოველი მახსოვრობა იწვევდა. სახეზე გამოხატული შიშის 

გამო იგი საეჭვო იყო ბრბოსთვის, რომელსაც ჰგონია, რომ მხოლოდ დამნაშავეებს 

ეშინიათ მისი სამსჯავროსი, თითქოს დაუფიქრებელი აჩქარება, რომელსაც იჩენს 

მსჯავრის დადებისას, არ აშინებდეს სრულიად უდანაშაულოებსაც კი. 

ბროტოს კანონად ჰქონდა დადებული, რომ არასოდეს წინააღმდეგობა არ გაეწია 

ხალხის გრძნობისათვის, განსაკუთრებით, როცა ის უაზრო და სასტიკი იყო, იმიტომ 

რომ ამ შემთხვევაში, მისი სიტყვით, ხალხის ხმა ღვთის ხმა იყო. მაგრამ ამჟამად 

ბროტომ თავის თავს უღალატა: მან განაცხადა, რომ ამ ადამიანს, სულ ერთია 

კაპუცინი იყო ის თუ არა, არ შეეძლო გაექურდა მოქალაქე ქალი, რომელსაც ერთი 

წუთითაც არ მიახლოებია. 

ბრბომ გადაწყვიტა, ქურდის დამცველი მისი თანამოაზრეაო და ახლა ორივე 

ბოროტმოქმედის დასჯა მოითხოვა; ხოლო როცა გამლენმა ბროტოს თავდებობა 

იკისრა, უფრო კეთილგონიერებმა ის აზრი გამოთქვეს, რომ იმ ორთან ერთად 

მხატვარიც გაეგზავნათ სექციაში. 

მაგრამ უცბად ლამაზმა ქალიშვილმა მხიარულად დაიძახა, ქისა ვნახეო. მაშინვე მას 

სიცილი დააყარეს და დაემუქრნენ, რომ საჯაროდ გაწკეპლავდნენ, როგორც 

წკეპლავდნენ მონაზვნებს. 

- ბატონო, - უთხრა ბროტოს სასულიერო პირმა, - მადლობას გიძღვნით ჩემი 

დაცვისთვის. ჩემი სახელი არაფერს ნიშნავს, მაგრამ თქვენ უნდა გაგიმჟღავნოთ: მე 

ლუი დე ლონგემარი მქვია. მართლაც ბერი ვარ, მაგრამ არა კაპუცინი, როგორც ეს 



ქალები ამბობენ. რაღა დასამალავია: მე ბერ-დიაკვანი ვარ ბარნაბიტთა ორდენისა, 

რომელმაც ეკლესიას მრავლად მისცა მეცნიერები და წმინდანები. მისი წარმოშობის 

ისტორია წმინდა შარლ ბორომეიდან როდი უნდა დავიწყოთ: ორდენის ნამდვილ 

დამფუძნებლად წმინდა მოციქული პავლე უნდა ვაღიაროთ, რომლის მონოგრამას ის 

ატარებს თავის ღერბებში. მე იძულებული ვიყავი მონასტერი დამეტოვებია, 

რომელსაც ახალი ხიდის სექცია დაეპატრონა, და ერისკაცის ტანსაცმელი ჩამეცვა. 

- მამაო, - თქვა ბროტომ და ყურადღებით აათვალიერა ბატონი დე ლონგემარის 

ჩოხანი, - თქვენი ტანსაცმელი საკმაოდ მოწმობს, რომ არ უარგიყვიათ თქვენი წოდება: 

პირიქით, კაცი იფიქრებდა, რომ ორდენი კი არ დაგიტოვებიათ, არამედ მისი 

რეფორმა მოგიხდენიათ. და ამ მუქ სამოსელში თქვენ ნებსით ურწმუნო ბრბოს 

ლანძღვა-გინების საგანი ხდებით. 

- მე არ შემიძლია, - უპასუხა ბერმა, - ლურჯი ტანისამოსი ვატარო მოცეკვავესავით. 

- მამაო, თუ თქვენ ტანისამოსზე ვლაპარაკობ, ეს იმიტომ ხდება, რომ მინდა პატივი 

ვცე თქვენს ხასიათს და გაგაფრთხილოთ მოსალოდნელი საშიშროებისაგან. 

- ბატონო, პირიქით, უმჯობესი იქნებოდა გაგემტკიცებიეთ სარწმუნოების აღსარებაში, 

იმიტომ რომ ძლიერ მეშინია დაღუპვისა, მე, ბატონო, ანაფორა გავიხადე, ეს 

ერთგვარი განდგომაა; არ მინდოდა ის სახლი დამეტოვებია, სადაც ღმერთმა ამდენი 

წლის განმავლობაში შეუშფოთებელი და უჩინარი ცხოვრების წყალობა მომანიჭა. 

მივიღე კიდეც იქ დარჩენის ნება; მე შევინარჩუნე ჩემი სენაკი, მაშინ როცა ისინი 

ეკლესიასა და მონასტერს ერთგვარ რატუშად აქცევდნენ, რასაც სექციას უწოდებდნენ. 

ბატონო, მე ვხედავდი, როგორ ამტვრევდნენ ჩაქუჩით წმინდა ჭეშმარიტების 

ემბლემებს; დავინახე, როგორ შესცვალეს წარწერა, სადაც პავლე მოციქულის სახელი 

ეწერა, კატორღელის ჩაჩის გამოხატულებით. ხანდახან თვით სექციის საიდუმლო 

სხდომებს ვესწრებოდი და იქ უცნაური ცთომილი აზრები მესმოდა. შემდეგ 

მივატოვე ეს შეგინებული სადგომი და გადავწყვიტე, თავლაში დავსახლებულიყავი 

და დამფუძნებელი კრების მიერ დანიშნული ასი პისტოლის პენსიით მეცხოვრა იმ 

ცხენების ადგილას, რომელთაც რეკვიზიცია გაუკეთეს ჯარისთვის. იქ ახლაც ვწირავ 

რამდენიმე კეთილმორწმუნე ადამიანის თანდასწრებით, რომელნიც მოდიან, რათა 

იესო ქრისტეს ეკლესიის მარადისობა დაამოწმონ. 

- მე, მამაო, - უპასუხა მოსაუბრემ, - ბროტო მქვია და წინათ მეზვერე ვიყავი. 

- ბატონო, - თქვა მამა ლონგემარმა, - მათე მოციქულის მაგალითით ვიცოდი, რომ 

მეზვერისაგანაც შეიძლება კაცმა კეთილი სიტყვა გაიგონოს. 

- მამაო, თქვენ მეტად თავაზიანი ხართ. 

- მოქალაქე ბატონო, - თქვა გამლენმა, - ყურადღება მიაქციეთ ამ კეთილ ხალხს, მას 

უფრო სამართალი ჰშია, ვიდრე პური: თითოეული მათგანი მზად იყო თავისი 

ადგილი დაეტოვებინა, ოღონდ ქურდი დაესაჯა. ეს საბრალო მამაკაცები და ქალები, 

რომლებიც ამდენ გაჭირვებას იტანენ, იმდენად სინდისიერნი არიან, რომ ვერავითარ 

უპატიოსნო საქციელს ვერ ითმენენ. 

- უნდა ვაღიაროთ, - უპასუხა ბროტომ, - რომ ამ ადამიანებს, რომელთაც ასე ძალიან 

უნდოდათ ოინბაზის ჩამოხრჩობა, შეეძლოთ ცუდი სამსახური გაეწიათ ამ კეთილი 



სასულიერო პირისა, მისი დამცველისა და დამცველის დამცველისთვის. მათ სიძუნწე 

და საკუთრების ეგოისტური სიყვარული ხელმძღვანელობდა: ქურდმა ერთ მათგანზე 

მიიტანა იერიში, მაგრამ ყველას ემუქრებოდა; მისი დასჯით ისინი თავს იცავდნენ... 

ამისდა მიუხედავად, შესაძლებელია, რომ ამ ხელოსნებისა და დიასახლისების 

უმრავლესობა სინდისიერია და პატივს სცემს სხვის ქონებას. ეს გრძნობები მათ 

ბავშვობიდანვე ჩააგონეს დედებმა და მამებმა, რომელნიც მათ წკეპლავდნენ და უკანა 

გვამიდან სათნოებას უნერგავდნენ. 

გამლენმა ბებერ ბროტოს არ დაუმალა, რომ ასეთი სიტყვები მას შეუფერებლად 

მიაჩნდა ფილოსოფოსისთვის. 

- სათნოება, - თქვა მან, - ბუნებრივია ადამიანისათვის: ღმერთმა იგი ჩათესა 

მოკვდავის გულში. 

ბებერი ბროტო ათეისტი იყო და თავის ათეიზმში სიამოვნების დაუშრეტელ წყაროს 

პოულობდა. 

- მე ვხედავ, მოქალაქე გამლენ, რომ თქვენ რევოლუციონერი მხოლოდ დედამიწაზე 

ხართ, რაც შეეხება ზეცას, იქ კონსერვატორობას და თვით რეაქციონერობასაც კი 

იჩენთ. ასეთივენი არიან რობესპიერი და მარატი. და მე უცნაურად მიმაჩნია, რომ 

ფრანგები, რომელნიც ვეღარ უძლებენ მოკვდავ მეფეს, ჯიუტად იცავენ უკვდავს, 

ბევრად უფრო ტირანულსა და მძვინვარეს. რა არის ბასტილია ან თუნდ სისხლის 

სამართლის სამსჯავრო ჯოჯოხეთთან შედარებით? კაცობრიობა თავის ღმერთებს 

ჰქმნის თავისი მტარვალების მიხედვით, თქვენ კი ორიგინალს უარყოფთ და ასლს 

ინარჩუნებთ! 

- ოჰ, მოქალაქევ, - წამოიძახა გამლენმა, - ნუთუ, არ გრცხვენიათ ასეთი სიტყვებისა? 

როგორ შეგიძლიათ ერთმანეთში აურიოთ უმეცრებისა და შიშის მიერ წარმოშობილი 

ბნელი ღმერთები და ბუნების შემოქმედი? რწმენა ერთი კეთილი ღმერთისადმი 

აუცილებელია ზნეობისათვის. უზენაესი არსება ყველა სათნოებათა წყაროა და არ 

შეიძლება კაცი რესპუბლიკელი იყოს, თუ ღმერთი არა სწამს. ეს კარგად იცოდა 

რობესპიერმა, როცა იაკობინელების დარბაზიდან გაატანინა ბიუსტი ფილოსოფოსის 

ჰელვეციუსისა[60], რომელმაც ფრანგებს ათეიზმი ასწავლა და ამით ისინი 

მონობისკენ მიმართა... ყოველ შემთხვევაში, მე იმედი მაქვს, მოქალაქე ბროტო, რომ, 

როცა რესპუბლიკა გონების კულტს დააწესებს, თქვენ მიეკედლებით ამ ბრძნულ 

რელიგიას. 

- მე გონება მიყვარს, მაგრამ მისი ფანატიკოსი არა ვარ, - უპასუხა ბროტომ, - გონება 

ჩვენ წინ მიგვიძღვება და გვინათებს; როცა თქვენ მას ღმერთად გადააქცევთ, იგი 

დაგაბრმავებთ და დანაშაულს ჩაგაგონებთ. 

და არხში მდგომარე ბროტომ განაგრძო მსჯელობა ისე, როგორც ერთს დროს ბარონ 

ჰოლბახის[61] სახლში მსჯელობდა, სადაც მოვარაყულ სავარძელში იჯდა, რომელიც, 

მისი გამოთქმით, ბუნებრივი ფილოსოფიის საფუძველს წარმოადგენდა: - ჟან-ჟაკ 

რუსომ, - თქვა მან, - ერთგვარი ნიჭი გამოააშკარავა, განსაკუთრებით მუსიკაში, მაგრამ 

ახირებული ადამიანი იყო; ეგონა, მისი მორალი ბუნებაზე იყო დაფუძნებული, 

ნამდვილად კი კალვინის[62] პრინციპს ეყრდნობოდა. ბუნება გვასწავლის, რომ 

ერთმანეთი ჩავნთქათ და გვაძლევს მაგალითს ყველა დანაშაულისა და ყველა 



ბიწიერებისა, რომელსაც სოციალური მდგომარეობა ასწორებს ან მალავს. ადამიანმა 

სათნოება უნდა შეიყვაროს; მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, ეს ადამიანების მიერ მოგონილი 

უბრალო საშუალებაა, რათა ერთად იცხოვრონ შეუშფოთებლად. ის, რასაც ჩვენ 

მორალს ვუწოდებთ, მხოლოდ ჩვენი მსგავსი არსების სასოწარკვეთილი აჯანყებაა 

უნივერსალური წესწყობილების წინააღმდეგ, რომელიც ბრძოლა, ხოცვა-ჟლეტა და 

ერთიმეორის საწინააღმდეგო ძალების ბრმა თამაშია. ის თვით ანადგურებს თავის 

თავს და, რაც მეტს ვფიქრობ, მით უფრო ვრწმუნდები, რომ სამყარო ჭკუაზე 

შეშლილია. თეოლოგები და ფილოსოფოსები, რომელნიც ღმერთს ბუნების 

შემოქმედად და სამყაროს ხუროთმოძღვრად ხდიან, მას უაზრო და ბოროტ არსებად 

გვიხატავენ. მართალია, ღმერთს კეთილს უწოდებენ, იმიტომ რომ ეშინიათ მისი, 

მაგრამ იძულებულნი არიან აღიარონ, ულმობელად იქცევაო. მას ისეთს ვერაგობას 

აწერენ, რომელიც იშვიათია თვით ადამიანში. 

ამრიგად, ცდილობენ ღმერთი თაყვანსაცემი გახადონ დედამიწაზე, იმიტომ რომ 

ჩვენი უბადრუკი მოდგმა კულტს არ მიუძღვნიდა სამართლიან და კეთილისმყოფელ 

ღმერთებს, რომელთა შიში მას არ ექნებოდა; უსარგებლო მადლიერებას არ 

გამოიჩენდა მათი სიკეთისათვის. სალხინებელისა და ჯოჯოხეთის გარეშე ღმერთი 

არარაობა იქნებოდა. 

- ბატონო, - თქვა მამა ლონგემარმა, - ნუ ლაპარაკობთ ბუნების შესახებ: თქვენ 

არაფერი იცით მისი. 

- ღმერთმანი, მე ბუნება ისევე კარგად ვიცი, როგორც თქვენ, მამაო. 

- თქვენ არ შეგიძლიათ ეს იცოდეთ, იმიტომ რომ სარწმუნოება არა გაქვთ; მხოლოდ 

სარწმუნოება გვასწავლის, რა არის ბუნება, რა მხრივ არის ის კეთილი და როგორ 

გარყვნეს. მაგრამ ნუ ფიქრობთ, რომ მე პასუხს გაგცემთ: ღმერთს ჩემთვის არც 

ცხოველი მჭევრმეტყველება მოუცია, არც სულის სიძლიერე, რომ თქვენი ცთომილება 

დავარღვიო. მე მეშინია, რომ ჩემი ნაკლულოვანების გამო მხოლოდ ღვთის გმობის 

საბაბს და გაბოროტების მიზეზს მოგცემთ და, თუმცა მწყურია თქვენ გემსახუროთ, 

მაგრამ ჩემი გულახდილი კაცთმოყვარეობის შედეგად ვერაფერს მოვიმკი, გარდა... 

საუბარი შეწყვეტილ იქნა არაჩვეულებრივი ხმაურობის მიერ, რომელიც პირველი 

წყებიდან გამომდინარეობდა და მთელ მშიერ რაზმს აუწყებდა, პურის საწყობის კარი 

იღებაო. დაიწყო წინსვლა ნელის ნაბიჯით. ეროვნული გვარდიელი თითო-თითოდ 

უშვებდა მუშტარს. მეპურესა, მის ცოლსა და ვაჟს პურის გაყიდვაში ორი სამოქალაქო 

კომისარი ეხმარებოდა; მათ მარცხენა ხელზე სამფეროვანი ნაჭერი ჰქონდათ 

გადაკრული; თვალყურს ადევნებდნენ, რომ მუშტარი უბნის მცხოვრები ყოფილიყო 

და იმაზე მეტი არ მიეღო, რაც მისი ოჯახის წევრების რიცხვს შეეფერებოდა. 

მოქალაქე ბროტო ცხოვრების ერთადერთ მიზნად სიამოვნების ძიებას თვლიდა: 

ფიქრობდა, რომ ვინაიდან ღმერთები არ არსებობდნენ, გონება და გრძნობები 

ერთადერთი მსაჯულები იყვნენ, მათ კი სხვა მიზნების დასახვა არ შეეძლოთ, გარდა 

სიამოვნებისა. ხოლო რადგან ეს ბრძენი ადამიანი მხატვრის სიტყვებში ფანატიზმს 

გრძნობდა, სასულიერო პირის სიტყვებში კი მხოლოდ გულუბრყვილობას, მას არ 

შეეძლო მათში რაიმე სიამოვნება ეპოვნა. ამიტომ, რათა თავისი ყოფაქცევა თავისი 

მოძღვრებისათვის შეეგუებინა და ხანგრძლივი მოწყენილობა გაენელებინა, 

ყავისფერი რედინგოტის უძირო ჯიბიდან ლუკრეციუსის წიგნი ამოიღო, რომელიც 



მისი უდიდესი სიამოვნებისა და ნამდვილი კმაყოფილების წყარო იყო. წითელი 

ტყავის და ხატის ყდა გაცრეცილი იყო ხმარების გამო, ამას გარდა, მოქალაქე ბროტოს 

წინდახედულად წაეშალა ღერბი - ოქროს სამი კუნძული, - მამამისის, გადასახადების 

მოიჯარადრის მიერ ნაყიდი ნაღდ ფულზე. წიგნი იმ ადგილას გადაშალა, სადაც 

პოეტი ფილოსოფოსი, რომელსაც ადამიანების განთავისუფლება უნდა სიყვარულის 

ამაო მღელვარებისაგან, დედაკაცს სასაცილო და შეურაცხმყოფელ მდგომარეობაში 

ხატავს. ბროტომ წაიკითხა ეს ლექსები და, ამავე დროს, რამდენჯერმე გადახედა 

თავის მშვენიერი მეზობლის ოქროსფერ კეფას და ვნებიანად შეისუნთქა ამ პაწია 

გოგოს ნამიანი კანის სურნელება. პოეტ ლუკრეციუსს მხოლოდ ერთი სიბრძნე 

ჰქონდა, მის მოწაფე ბროტოს კი რამდენიმე. 

იგი კითხულობდა და ორ ნაბიჯს სდგამდა ყოველ მეოთხედ საათში. მის ყურს, 

რომელსაც ლათინური მუზის მძიმე და მრავალფერადი რიტმი ატკბობდა, ამაოდ 

ხვდებოდა კეკელა დედაკაცების ყვირილი პურის, შაქრის, ყავის, სანთლისა და საპნის 

გაძვირების შესახებ. ასე მან ნათელი სულით მიაწია მეპურის კარს. 

ბოლოს გამლენიც შევიდა დუქანში. კალათები, ყუთები ცარიელი იყო: მეპურემ მას 

დარჩენილი პურის ნაჭერი მისცა, რომელიც ორ გირვანქას ძლივს იწონიდა. 

ევარისტმა ფული გადაიხადა და, როგორც კი გარეთ გავიდა, რკინის ბადიანი კარები 

ჩაკეტეს, რადგან ეშინოდათ, რომ ხალხი შეესეოდა პურის დუქანს. მაგრამ ეს 

უსაფუძვლო შიში იყო: ეს ბეჩავი ადამიანები მოდრეკილნი იყვნენ მათი ძველი 

დამთრგუნველებისა და დღევანდელი გამათავისუფლებლების მიერ და 

თავჩაქინდრულნი, ფეხების თრევით გაუდგნენ გზას. 

როცა გამლენმა ქუჩის კუთხეს მიაწია, დაინახა ქვის სკამზე ჩამომჯდარი მოქალაქე 

ქალი დიუმონტეი, რომელსაც ხელში ძუძუმწოვარი ბავშვი ეჭირა. ქალი უმოძრაო, 

ფერმკრთალი, გაშტერებული იყო. ბავშვი დედის თითს სწოვდა ხარბად. გამლენი 

ერთი წუთით შეჩერდა მის წინ, მოკრძალებულად, გაუბედავად. ქალი თითქოს ვერ 

ხედავდა. 

მხატვარმა რამდენიმე სიტყვა წაილუღლუღა, შემდეგ ჯიბიდან დასაკეცი 

რქისტარიანი დანა ამოიღო, შუაზე გასჭრა თავისი პური და ნახევარი მუხლზე 

დაუდო ახალგაზრდა დედას, რომელმაც მას გაკვირვებით შეხედა; მაგრამ ვაჟი უკვე 

გაცილებული იყო ქუჩის კუთხეს. შინ მისვლისთანავე ევარისტმა დაინახა, რომ დედა 

ფანჯარასთან იჯდა და წინდებს აკერებდა. ვაჟმა პური გადასცა მხიარულად. 

- მაპატიეთ, დედაჩემო, მაგრამ ხანგრძლივ ფეხზე დგომით ისე დავიღალე, ისე 

დავსუსტდი სიცხისაგან, რომ შინ დაბრუნებისას ლუკმა-ლუკმა ჩვენი ულუფის 

ნახევარი შევჭამე. მხოლოდ თქვენი წილიღა დარჩა. 

და მან თითქო ნამცეცები ჩამობერტყა თავის ჟილეტზე. 

7. 

მოქალაქე გამლენის ქვრივმა, ძველებური გამოთქმის თანახმად, ერთხელ განაცხადა: 

„ჩვენ იმდენ წაბლს ვჭამთ, რომ ლამის წაბლისფერი გავხდეთ“. ამ დღეს, 13 ივლისს, 

მან და მისმა ვაჟმა სადილად წაბლის ნახარში ჭამეს. როცა თავიანთ ღარიბ ტრაპეზს 

ათავებდნენ, ერთმა მანდილოსანმა კარი შემოაღო და უცებ ატელიე გაავსო თავისი 



ხმაურობითა და თავისი სურნელებით. ევარისტმა მოქალაქე ქალი როშმორი იცნო. 

მხატვარს ეგონა, ალბათ გზა დაბნევია და თავის ძველ მეგობარს, მოქალაქე ბროტოს 

ეძებსო: ფიქრობდა მისთვის ყოფილი აზნაურის ჩარდახი ეჩვენებინა ან ბროტოსთვის 

დაეძახნა, რათა ამ ტურფა ქალს არ დასჭირებოდა ვიწრო კიბეზე აცოცება; მაგრამ 

გამოირკვა, რომ ქალს მოქალაქე ევარისტ გამლენთან ჰქონდა საქმე; მან განაცხადა, 

ბედნიერი ვარ, რომ შეგხვდით და, გთხოვთ, მოსამსახურედ მიგულოთო. 

ისინი სრულიად უცნობნი არ იყვნენ ერთიმეორისათვის: რამდენჯერმე შეხვდნენ 

ერთმანეთს დავიდის ატელიეში, კრების ტრიბუნაზე, იაკობინელებთან, 

რესტორატორ ვენუასთან; ქალმა მხატვარს ყურადღება მიაქცია მისი სილამაზისა, 

ახალგაზრდობისა, საინტერესო გარეგნობისთვის. 

ქალის ქუდი ზიზილპიპილებით იყო შემკული, როგორც მესტვირის ქარახსა, და 

ჯიღით მორთული, როგორც ელჩის თავსახურავი; ამას გარდა მოქალაქე როშმორის 

ქალს პარიკი გაეკეთებინა, პირზე შეეცხო, ხალები მიეკრა, მუშკის სურნელება შეეკმია. 

მისი კანი მაინც ქორფა იყო ამდენი ხელოვნური ღონისძიების მიუხედავად; ეს 

გამძაფრებული მოდის გრძნობა მხოლოდ ცხოვრების წყურვილს ააშკარავებდა ამ 

საშინელ ციებ-ცხელებიან დღეებში, როცა ხვალინდელი დღე გამოურკვეველი იყო. 

მის კორსაჟს დიდი გადანაკეცები ჰქონდა: ზედ უზარმაზარი ფოლადის ღილები 

ბრჭყვიალებდა; თვით კორსაჟის ფერი წითელი იყო სისხლივით და კაცს არ შეეძლო 

გაერჩია, მსხვერპლების ფერებს ატარებდა ეს ქალი თუ ტერორისტისას, იმდენად 

არისტოკრატსა და რევოლუციონერსა ჰგავდა ის ერთსა და იმავე დროს. მას თან 

ახლდა ახალგაზრდა სამხედრო პირი დრაგონის ფორმაში. 

ქალს ხელში გრძელი სადაფის ჯოხი ეჭირა; იგი მაღალი იყო, ლამაზი, სრული, სავსე 

მკერდიანი; მთელი ატელიე შემოიარა, ხანდახან ოქროსტარიან ლორნეტში 

იცქირებოდა თავისი ნაცრისფერი თვალებით და მხატვრის ტილოებს სინჯავდა, 

იცინოდა, გაკვირვებას გამოსთქვამდა და, მხატვრის სილამაზით აღტაცებული, მას 

ეპირფერებოდა, რათა მისგან სამაგიერო მიეღო. 

- ეს რა არის, - იკითხა მან, - ეს კეთილშობილი და მგრძნობიარე სურათი? ვინ არის ეს 

ნაზი და მშვენიერი ქალი ახალგაზრდა ავადმყოფის გვერდით? 

გამლენმა უპასუხა, რომ ეს სურათი წარმოადგენდა „ორესტს, რომელსაც მისი და 

ელექტრა უვლის“ - და რომ დაემთავრებინა, შეიძლება ურიგო სურათიც არ 

გამოსულიყო. 

- ეს სიუჟეტი, - დაუმატა მან, - ევრიპიდეს[63] „ორესტიდან“ არის ამოღებული. ამ 

ტრაგედიის ძველ თარგმანში ერთი სცენა წავიკითხე, რომელმაც აღტაცებაში 

მომიყვანა: ახალგაზრდა ელექტრა თავის ძვირფას ძმას ტანჯვის სარეცელზე 

წამოაყენებს, ტუჩებზე დორბლს მოუწმენდს, თვალებზე თმას გადაუწევს და სთხოვს 

მოუსმინოს, სანამ ფურიები სდუმან... ამ თარგმანის კითხვისა და ხელახლა 

გადაკითხვის დროს ვიგრძენი, რომ თითქო ნისლი მიფარავდა ბერძნულ ფორმებს; 

ვერ შევძელ ამ ნისლის გაფანტვა. წარმოვიდგინე, რომ დედნის ტექსტი უფრო 

ნერვიული და უფრო მძლავრი უნდა ყოფილიყო. რადგან მინდოდა ამის შესახებ 

ზედმიწევნით წარმოდგენა მქონოდა, წავედი პროფესორ გაილთან, რომელიც იმ 

დროს (ეს იყო 91 წელს) ბერძნულს ასწავლიდა კოლეჟ დე ფრანსში, და ვთხოვე, ეს 

სცენა სიტყვა-სიტყვით აეხსნა. პროფესორმა ჩემი თხოვნა შეასრულა და მე 



დავრწმუნდი, რომ ძველები ბევრად უფრო უბრალონი და ფამილარულნი არიან, 

ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. მაგალითად, ელექტრა ორესტს ეუბნება: „ძვირფასო 

ძმაო, რამდენი სიხარული მომანიჭა შენმა ძილმა! გინდა ზეზე წამოდგომა 

გიშველო?“ ხოლო ორესტი უპასუხებს: „ჰო, მიშველე, ამიყვანე, დორბლი მომწმინდე 

ტუჩებზე. მკერდზე მკერდი მომაჭდე, სახეზე დაბლანდული თმა მომაშორე: რადგან 

ის თვალებს მიფარავს“... მე გავიმსჭვალე ამ ახალგაზრდა და ცხოველი პოეზიით, ამ 

ძლიერი და გულუბრყვილო გამოთქმით და ეს სურათი დავიწყე, რომელსაც ხედავთ, 

მოქალაქევ. 

მხატვარი, რომელიც ჩვეულებრივ თავდაჭერილად ლაპარაკობდა თავის ნაწარმოების 

შესახებ, ახლა აღარ ათავებდა. იგი გაათამამა ნიშანმა, რომელიც მას მოქალაქე 

როშმორის ქალმა გაუკეთა თავისი ლორნეტის მოძრაობით. 

- ჰენეკენმა ოსტატურად დახატა ორესტის მძვინვარება. მაგრამ ორესტი უფრო თავისი 

მწუხარებით გვაღელვებს, ვიდრე თავისი მძვინვარებით. რა უცნაურია მისი 

ბედისწერა! მშობლის სიყვარულმა, ღვთაებრივი ცნებების მორჩილებამ ისეთი 

დანაშაული ჩაადენია, რომელიც ღმერთებმა უნდა განუტევონ, მაგრამ ადამიანები 

არასოდეს არ აპატიებენ. მან ბუნება გადალახა, უადამიანობა გამოიჩინა, ნაწლავები 

ამოიგლიჯა, რათა შებღალული უფლების გულისათვის შური ეძია. ის ამაყი რჩება 

თავისი საშინელი და, ამასთანავე, სათნოებით სავსე დანაშაულის სიმძიმის ქვეშ... აი, 

რა მინდოდა ძმისა და დის ჯგუფში დამენახვებინა. 

მხატვარი ტილოს მიუახლოვდა, სიამოვნებით დააცქერდა. 

- ზოგიერთი ნაწილი თითქმის სავსებით დამთავრებულია, - თქვა მან: - მაგალითად, 

ორესტის თავი და მარჯვენა. 

- ეს საუცხოო სურათია... და ორესტი თქვენ გგავს, მოქალაქე გამლენ. 

- თქვენ გგონიათ? - იკითხა მხატვარმა სერიოზული ღიმილით. 

გამლენმა სკამი შესთავაზა და ქალი დაჯდა. ახალგაზრდა დრაგონი ფეხზე იდგა მის 

გვერდით, ხელი მისი სკამის ზურგზე ჰქონდა დაყრდნობილი. ეს იმის მაჩვენებელი 

იყო, რომ რევოლუცია მოხდა, ვინაიდან ძველი რეჟიმის დროს მამაკაცი არასოდეს 

თითითაც არ შეეხებოდა ქალის სავარძელს. რევოლუციამდე აღზრდა ზრდილობის 

მტკიცე ზღუდეებს ჰქმნიდა: ამ ადამიანებს სწამდათ, თავის დაჭერა საზოგადოებაში 

განსაკუთრებულ ფასს აძლევს ქალ-ვაჟის თავისუფალ ყოფაქცევას, როცა ისინი 

მარტონი არიან და სანამ მოკრძალებას დაჰკარგავდე, მისი ქონაა საჭირო. 

ლუიზა მაშე დე როშმორი, მეფის იეგერთა ლეიტენანტის ქალი, პროკურორის ქვრივი 

და ფინანსისტ ბროტო დეზილეტის ოცი წლის ერთგული მეგობარი, ახალ 

პრინციპებს მიეკედლა. 1790 წლის ივლისში მან სხვებთან ერთად მიწა თოხნა მარსის 

ველზე. მისმა გარკვეულმა მიდრეკილებამ ამქვეყნიური ხელისუფლებისადმი იგი 

ფელიანებიდან ჯერ ჟირონდელებსა, მერე მონტანიარებამდე მიიყვანა, ხოლო 

კომპრომისის სული, ძლიერი საზოგადოებრივი ინსტინქტი და ინტრიგის გენია მას 

არისტოკრატებსა და კონტრრევოლუციონერებთან აკავშირებდა. მეტად გავლენიანი 

პიროვნება იყო, დადიოდა ქალაქის განაპირა დუქნებსა, თეატრებსა, მოდის 

რესტორნებსა, სათამაშო სახლებსა, სალონებსა, ჟურნალების ბიუროებსა, 

კომიტეტების მისაღებ ოთახებში. რევოლუციამ მას განახლება, გასართობი, ღიმილი, 



სიხარული, საქმეები, მომგებიანი ანტრეპრიზა მოუტანა. ეს ქალი პოლიტიკურ და 

სააშიკო ინტრიგებს აბამდა, ქნარს უკრავდა, პეიზაჟებს ხატავდა, რომანსებს მღეროდა, 

ბერძნულ ცეკვას ასრულებდა, ვახშმებს მართავდა, ლამაზ ქალებს ეპატიჟებოდა, 

მთელი ღამეები ქაღალდს თამაშობდა და მაინც დროს პოულობდა, რომ თანაგრძნობა 

გამოეჩინა მეგობრებისადმი. ცნობისმოყვარე იყო, მოძრავი, თავქარიანი, კარგად 

იცნობდა მამაკაცებს, მაგრამ ვერ იცნობდა ბრბოს; მისთვის ისევე უცხო იყო ის 

შეხედულებანი, რომელთაც ინაწილებდა, როგორც ის შეხედულებანი, რომელნიც 

იძულებული იყო უარეყო; ამ ქალს არაფერი გაეგებოდა საფრანგეთში მომხდარი 

ამბებისა, მაგრამ მოქმედი იყო, თამამი, გაბედულებით აღსავსე როგორც საფრთხის 

უცოდინარობის, ისე თავის მომხიბვლელობის უსაზღვრო რწმენის გამო. 

მას რომ მხედარი ახლდა, ახლად აყვავებული კაცი იყო. ჯიქის ტყავით შემკული 

სპილენძის მუზარადი და ალისფერი ზონრით მორთული ჯიღა მის ქერუბინისებურ 

თავს ჩრდილავდა, ხოლო ზურგზე გრძელი და საშინელი ფაფარი ჰქონდა გაშლილი. 

ბავშვის ჟილეტის მსგავსი ზედატანი წელამდე სწვდებოდა. წელზე უზარმაზარი 

ხმალი ერტყა, რომლის არწივის ნისკარტის მსგავსი ტარი ბრჭყვიალებდა. ბაცი 

ლურჯი ფერის შარვალი მჭიდროდ ეკროდა მოქნილ კუნთებს და თეძოებზე მდიდარ 

არაბესკებს ხატავდა; ის მოცეკვავეს ჰგავდა, რომელიც თითქო დავიდის მოწაფეს 

მოერთო, რათა რომელიმე პიესაში სამხედრო ან სააშიკო როლი შეესრულებია. 

გამლენს ბუნდოვნად გაახსენდა, რომ ის სადღაც ნახული ჰყავდა. მართლაც, ეს ის 

მხედარი იყო, რომელიც თხუთმეტი დღის წინათ ხალხს სიტყვას ეუბნებოდა 

ნაციონალური თეატრის აივნიდან. 

მოქალაქე ქალმა როშმორმა იგი გააცნო გამლენს: - მოქალაქე ანრი, წევრი 

რევოლუციური კომიტეტისა ადამიანის უფლებათა სექციიდან. 

ქალი ამ ვაჟს მუდამ თან ატარებდა თავის კაბის ქვეშ, როგორც სიყვარულის სარკეს 

და სამოქალაქო გრძნობების ცოცხალ მოწმობას. 

მოქალაქე ქალმა როშმორმა ქება შეასხა გამლენის ტალანტს და ჰკითხა, ხომ არ 

დასთანხმდებოდა პლაკატი დაეხატა ერთი მკერავი ქალისთვის, რომელიც მას 

აინტერესებდა. იქ შესაფერი სიუჟეტი უნდა ყოფილიყო გამოყენებული; მაგალითად, 

ქალი შარფს ისინჯავს ფსიქეის წინაშე, ან ახალგაზრდა მუშა ქალი იღლიაში ქუდის 

კარტონს ატარებს. - ასეთი ჟანრის სამუშაოს შესასრულებლად მე ფრაგონარის შვილი, 

ახალგაზრდა დიუსი და აგრეთვე ვინმე პრიუდომი დამისახელეს; მაგრამ ვამჯობინე 

მოქალაქე ევარისტ გამლენისათვის მიმემართა. 

მოქალაქე ქალმა როშმორმა გარკვეული არაფერი თქვა ამ საგანზე და ადამიანი 

იგრძნობდა, რომ ეს დაკვეთა იმისთვის მოიგონა, რომ ლაპარაკი დაეწყო. მართლაც, 

სულ სხვა საქმისთვის იყო მოსული. მოქალაქე გამლენისაგან სამსახურის გაწევას 

ითხოვდა: იცოდა, რომ მხატვარი კარგად იცნობდა მარატს და უნდოდა ეთხოვა, 

ენახვებია „ხალხის მეგობარი“, რომელთანაც მოლაპარაკება უნდოდა. 

გამლენმა უპასუხა, თვითონ ძლიერ პატარა პიროვნება ვარ და არ შემიძლია ვინმე 

მარატის წარვუდგინოო. მაგრამ ამ შემთხვევაში შუამავალი არც იყო საჭირო: თუმცა 

მარატი მუშაობით იყო დატვირთული, მაინც ასეთი უხილავი ადამიანი არ იყო, 

როგორც ზოგიერთი ფიქრობდა. 



შემდეგ გამლენმა დაუმატა: - მარატი თქვენ მიგიღებთ, თუ უბედური ხართ: იმიტომ 

რომ მისი დიდი გული მას მისანდობად ხდის უბედურთათვის და მგრძნობიარედ 

ტანჯულთა მიმართ. ის თქვენ მიგიღებთ, თუ შეგიძლიათ ისეთი რაიმე გაუმჟღავნოთ, 

რასაც მნიშვნელობა ექნება საზოგადოების ხსნისათვის: მარატმა თავისი დღეები 

მოღალატეების გამოაშკარავებას შესწირა. 

მოქალაქე ქალმა როშმორმა უპასუხა, ბედნიერი ვიქნები თუ მარატის სახით 

სახელოვან მოქალაქეს მივესალმები, რომელმაც წარსულში დიდი სამსახური გაუწია 

ქვეყანას, ხოლო მომავალში შეუძლია კიდევ მეტი გაუწიოსო. მას უნდოდა, ეს 

კანონმდებელი კეთილგანმზრახველ ადამიანებთან დაეახლოებინა, მდიდარ 

ფილანტროპებთან, რომელნიც სახსარს მისცემდნენ, რათა მარატს კაცობრიობის 

ცხარე სიყვარული დაეკმაყოფილებინა. 

- სასურველია, - დაუმატა ქალმა, - რომ მდიდრები მოვიშველიოთ საზოგადოებრივი 

კეთილდღეობის საქმისთვის. 

მართლაც, მოქალაქე ქალმა როშმორმა ბანკირ მორჰარდტს აღუთქვა, რომ 

ასადილებდა მარატთან ერთად. 

მორჰარდტმა, რომელიც შვეიცარიელი იყო, ისევე როგორც „ხალხის მეგობარი“, 

კავშირი გააბა კონვენტის რამდენიმე დეპუტატთან, ჟიულიენთან (ტულუზიდან), 

დელონესთან (ანჟერიდან) და ყოფილ კაპუცინ შაბოსთან[64], რათა სპეკულაცია 

ეწარმოებინა ინდოეთის კომპანიის აქციებით. თამაშობა მეტად უბრალო იყო და 

იმაში მდგომარეობდა, რომ სპეკულანტებს აქციები 650 ლივრამდე უნდა დაეცათ 

ხელოვნური ოინების შემწეობით, ამ დაცემულ ფასებში შეესყიდათ და შემდეგ 

დამამშვიდებელი ღონისძიებების შემწეობით 4000 ან 5000 ლივრამდე აეყვანათ. 

მაგრამ შაბო, ჟიულიენი, დელონე სახელგატეხილნი იყვნენ. ეჭვი ჰქონდათ 

ლაკრუაზე, ფაბრ დეგლანტინსა[65] და თვით დანტონზე. აჟიოტაჟის მეთაური ბარონ 

დე ბაცი ახალ მონაწილეებს ეძებდა კონვენტში და ბანკირ მორჰარდტს ურჩია მარატი 

ენახა. 

ეს აზრი კონტრრევოლუციონერი სპეკულანტებისა ისეთი უცნაური არ იყო, როგორც 

კაცს პირველად ეჩვენებოდა. ეს ადამიანები ყოველთვის ცდილობდნენ 

ხელისუფლებას დაახლოებოდნენ, მარატი კი საშინელ ძალას წარმოადგენდა თავის 

პოპულარობით, თავისი კალმით, თავისი ხასიათით. ჟირონდელების მზე ჩადიოდა, 

დანტონისტები ქარიშხალმა დასცა და აღარ იდგნენ მმართველობის სათავეში. 

რობესპიერი, თუმცა ხალხის კერპად ითვლებოდა, მაგრამ იჭვიანი და 

გადაჭარბებულად რიგიანი იყო და არავის იკარებდა. საჭირო იყო მარატის ქსელში 

ჩაბმა, მისი კეთილგანწყობილების მოპოვება იმ დღისთვის, როცა იგი დიქტატორი 

გახდებოდა, ამის უტყუარი საწინდარი იყო მისი პოპულარობა, მისი 

პატივმოყვარეობა, მისი ნიჭი გადამჭრელი ღონისძიების გამოყენებისა. და 

შეიძლებოდა, მარატს წესიერება, ფინანსები, კეთილდღეობა აღედგინა. რამდენჯერმე 

ის შეებრძოლა ფანატიკოსებს, რომელთაც მის წინააღმდეგ თავი მოჰქონდათ 

ზედმეტი პატრიოტიზმით; ბოლო დროს ის დემაგოგებს ამხელდა თითქმის ისევე 

ხშირად, როგორც ზომიერებს; თუ წინათ ხალხს აგონებდა, რომ ჩარჩები მათივე 

დუქნებში ჩამოეხრჩოთ, ახლა მოქალაქეებს მშვიდობიანობისა და გონიერებისაკენ 

მოუწოდებდა; მარატი სახელმწიფო კაცი ხდებოდა; ზოგიერთი ხმის მიუხედავად, 



რომელსაც მის შესახებ ავრცელებდნენ, ისევე როგორც რევოლუციის სხვა 

ადამიანების შესახებ, ეს ოქროს მოყვარული ადამიანები მარატს მოუსყიდველ 

პიროვნებად თვლიდნენ, მაგრამ ისიც იცოდნენ, რომ ის გულზვიადი და დანდობილი 

იყო: მათ იმედი ჰქონდათ, რომ გადაიბირებდნენ პირფერობისა და კიდევ უფრო 

კეთილგანწყობილი ფამილარობის შემწეობით, რომელიც უფრო სასიამოვნოა, ვიდრე 

ყოველივე პირფერობა, მათ იმედი ჰქონდათ, რომ მარატის წყალობით ყველა იმ 

ფასეულობათა აწევაზე და დაწევაზე ითამაშებდნენ, რომელთა ყიდვა და გაყიდვა 

უნდოდათ და აიძულებდნენ, მათი ინტერესებისთვის ემსახურნა, ისე თითქო 

საზოგადო ინტერესს ემსახურებოდა. 

თუმცა მოქალაქე ქალი როშმორი ჯერ კიდევ სიყვარულის ასაკში იმყოფებოდა, 

მაგრამ მაინც მაღალი სტილის მაჭანკალი იყო და ამიტომ მიზნად დაისახა მარატი 

ბანკირებთან დაეახლოებინა: მისი გიჟური ფანტაზია მას უხატავდა ამ სარდაფიდან 

გამოსულ ადამიანს, სექტემბრის სისხლით გათხუპნული ხელებით, ჩაბმულს 

ფინანსისტების პარტიაში, აჟიოტაჟით გატაცებულს მგრძნობიარობისა და 

გულწრფელობის წყალობით; იგი მარატს ხედავდა გადავარდნილს სპეკულანტების, 

ჩარჩების, უცხოელი ემისრების, კრუპიეების და საეჭვო ყოფაქცევის ქალების 

საზოგადოებაში, რომელიც თვით ამ მანდილოსნისთვის ასეთი ძვირფასი იყო. 

ქალი დაჟინებით ითხოვდა, მოქალაქე გამლენი „ხალხის მეგობართან“ წაჰყოლოდა; 

მარატი იქვე ცხოვრობდა კორდელიერების ქუჩაზე, ეკლესიის მახლობლად. 

ცოტაოდენი ყოყმანის შემდეგ მხატვარი დათანხმდა. 

დრაგონი ანრიც მიიწვიეს, მაგრამ არ გაჰყვა; მოიმიზეზა, რომ დამოუკიდებლობის 

შენარჩუნება უნდოდა თვით მარატის მიმართ, რომელმაც უეჭველად სამსახური 

გაუწია რესპუბლიკას, მაგრამ ახლა სუსტდებოდა: განა მან გაზეთში თავის შეკავება 

არ ურჩია პარიზის ხალხს? 

და ახალგაზრდა ანრიმ მელოდიური ხმით და ოხვრით გამოიტირა რესპუბლიკა, 

რომელსაც ყველაზე საიმედო ადამიანები ღალატობდნენ: დანტონი უარყოფდა 

მდიდრების დაბეგვრას, რობესპიერი პერმანენტული სექციების იდეას 

ეწინააღმდეგებოდა, მარატი სულმოკლე რჩევა-დარიგებით ანელებდა მოქალაქეების 

აღფრთოვანებას. 

ეჰ, - წამოიძახა მან, - რამდენად სუსტნი არიან ეს ადამიანები ლეკლერთან[66] და ჟაკ-

რუსთან[67] შედარებით! რუ! ლეკლერ! თქვენ ნამდვილი ხალხის მეგობრები ხართ. 

გამლენს არ გაუგონია ეს სიტყვები, წინააღმდეგ შემთხვევაში თავს შეურაცხყოფილად 

იგრძნობდა: იგი მეორე ოთახში იყო ლურჯი ტანისამოსის ჩასაცმელად. 

- თქვენ უნდა იამაყოთ თქვენი შვილით, - უთხრა მოქალაქე ქალმა როშმორმა 

მოქალაქე გამლენის ქვრივს: - მას დიდი ნიჭი და დიდი ხასიათი აქვს. 

მოქალაქე გამლენის ქვრივმა დაამოწმა ეს აზრი, მაგრამ მაინც თავისი გულზვიადობა 

არ გამოუჩენია ამ მაღალი წოდების ქალის წინაშე: ამ დედაკაცს ბავშვობიდანვე 

ჩაგონებული ჰქონდა, ღარიბთა უპირველესი ვალდებულება თავმდაბლობაა 

მდიდრების წინაშეო. მას ჩივილი უყვარდა, მიზეზიც ჰქონდა ამისთვის, 

შემსუბუქებასაც შოულობდა ამ გზით. თავის გაჭირვებას დაწვრილებით უამბობდა 

ყველას, ვისი დახმარების იმედიც ჰქონდა, ქალბატონი დე როშმორი კი ასეთ 



ადამიანად მიაჩნდა. ამის ხელისშემწყობი მომენტი გამოიყენა და 

სულისმოუთქმელად ყოველივე უამბო: დედისა და შვილის სასოწარკვეთილება, 

აუტანელი შიმშილი. სურათებს აღარავინ ყიდულობდა: რევოლუციამ თითქო დანით 

დაჰკლა ვაჭრობა. სანოვაგე ცოტა იყო და მიუწვდომელ ფასებში იყიდებოდა. 

დედაკაცი ცდილობდა, რაც შეიძლება ჩქარა ეამბნა ყოველივე, რომ შვილს არ 

მოესწრო, რადგან იცოდა, რომ იგი ამაყი იყო და არ მოიწონებდა ასეთ ჩივილს. 

ცდილობდა, გული აეჩუყებინა ამ ქალისათვის, რომელსაც მდიდრად და 

გავლენიანად თვლიდა. ამასთანავე გრძნობდა, რომ ევარისტის სილამაზეც შველოდა 

ამ კეთილშობილი ქალის გულის მონადირებაში. 

მართლაც, მოქალაქე როშმორის ქალმა მგრძნობიარობა გამოიჩინა: იგი ააღელვა 

ევარისტისა და დედამისის ტანჯვამ, შეეცადა სახსარი მოეძებნა მათი ხვედრის 

შესამსუბუქებლად. აღუთქვა, რომ თავის მდიდარ მეგობრებს მხატვრის სურათებს 

აყიდვინებდა. 

- საფრანგეთში ფული კიდევ მოიპოვება, - თქვა მან ღიმილით, - მხოლოდ 

დამალულია. 

კიდევ მეტი: რადგან ხელოვნება უკვე დაღუპული იყო, ევარისტს ადგილს უშოვიდა 

მორჰარტსა ან ძმათა პერეგოებთან, ან კიდევ რწმუნებულად მოაწყობდა ჯარის ერთ-

ერთ მოიჯარადრესთან. 

შემდეგ მან მოისაზრა, რომ ეს შეუფერებელი იყო ასეთი ხასიათის მქონე 

ადამიანისთვის და, ერთი წუთის დაფიქრების შემდეგ, წამოიძახა: საჭიროა კიდევ 

რამდენიმე მსაჯულის დასახელება რევოლუციურ ტრიბუნალში, მსაჯულობა, 

მაგისტრატობა, - აი, რა შეეფერება თქვენს შვილს. მე კავშირი მაქვს საზოგადოებრივი 

ხსნის კომიტეტთან: ვიცნობ უფროს რობესპიერს[68]; მისი ძმაც ხშირად სადილობს 

ჩემსას. მათ მოველაპარაკები. ვათქმევინებ აგრეთვე მონტანესა, დიუმასა[69], 

ფუკიესთვის[70].. 

აღელვებულმა და მადლიერმა გამლენის ქვრივმა თითი მიიდო პირზე: ატელიეში 

ევარისტი შემოდიოდა. 

მხატვარმა და მოქალაქე ქალმა როშმორმა ბნელი კიბე ჩაიარეს: ქვის და ხის 

საფეხურები ნაგვით იყო დაფარული. 

ახალ ხიდზე რომ მივიდნენ, მზე ჩადიოდა; კვარცხლბეკი, რომელზედაც წინათ 

ბრინჯაოს ცხენი იდგა და ახლა ეროვნული დროშებით იყო დაფარული, გრძელ 

ჩრდილს ისროდა; ჯგუფ-ჯგუფად დაყოფილ ბრბოში ნელი ლაპარაკი გაისმოდა. 

შეშფოთებული ხალხი სდუმდა, მხოლოდ დროგამოშვებით ოხვრა და წყრომის 

ძახილი ისმოდა. ზოგიერთი მოქალაქე ჩქარი ნაბიჯით მიდიოდა ტიონვილის, 

ყოფილი დოფინის, ქუჩისკენ; გამლენი ამ ჯგუფს მიუახლოვდა და ყური მოჰკრა, რომ 

მარატი მოეკლათ. 

ნელ-ნელა ეს ამბავი დადასტურდა: იგი აბაზანაში მოეკლა ერთ ქალს, რომელიც 

კანიდან მოსულიყო ამ მიზნით. 



ზოგიერთი ფიქრობდა, მკვლელი გაიქცაო, მაგრამ უმრავლესობა ამბობდა, 

დაჭერილიაო. 

ბრბო უმწყემსო ცხვრის ფარას ჰგავდა; ეს ადამიანები ფიქრობდნენ: - აღარ არის 

მარატი, მგრძნობიარე, ჰუმანური, ქველმოქმედი მარატი, რომელიც 

ხელმძღვანელობას გვიწევდა, არასოდეს არ შემცდარა, ყოველივეს წინასწარ ხედავდა, 

ყოველივეს ამჟღავნებდა!.. რა ვქნათ? დავკარგეთ ჩვენი მრჩეველი, ჩვენი დამხმარე, 

ჩვენი მეგობარი. ეს ხალხი თითქო გრძნობდა, საიდან მოდიოდა თავდასხმა, ვინ 

მართავდა ამ დამნაშავე ქალის ხელს. გაისმოდა მოთქმა: - მარატი იმავე დამნაშავე 

ხელებმა მოჰკლეს, რომელთაც ჩვენი განადგურებაც უნდათ. მისი სიკვდილი იმის 

ნიშანია, რომ ყველა პატრიოტს ყელი უნდა გამოსჭრან. 

ხალხში სხვადასხვანაირად ლაპარაკობდნენ ამ ტრაგიკული სიკვდილისა და 

მსხვერპლის უკანასკნელი სიტყვების შესახებ; კითხულობდნენ მკვლელის ამბავს: 

იცოდნენ მხოლოდ, რომ ის ახალგაზრდა ქალი იყო, მოღალატე ფედერალისტების 

მიერ გამოგზავნილი. დედაკაცები კბილების ღრეჭით და ხელების მტვრევით 

დამნაშავისთვის სატანჯველს ამზადებდნენ და, რადგან გილიოტინა მეტად 

ლმობიერი საშუალება იყო, გვემას, ძვლების დამტვრევას, აკუწვას მოითხოვდნენ. 

შეიარაღებული გვარდიელები სექციისკენ ვიღაც მამაკაცს მიათრევდნენ; მას მტკიცე 

სახის გამომეტყველება ჰქონდა. მისი ტანისამოსი დაფლეთილი იყო. ფერმკრთალ 

სახეზე სისხლის ღარები ჩამოწურწურებდა. მას ეთქვა, მარატმა ასეთი ბედი 

დაიმსახურა, რადგან მუდამ ძარცვა-გლეჯასა და მკვლელობას იწვევდაო. 

მილიციელებმა ეს კაცი ძლივს გამოგლიჯეს გააფთრებულ ბრბოს. ხალხი მას 

მკვლელის თანამოზიარედ თვლიდა და მუქარა ისმოდა მისი გატარების დროს. 

გამლენი გაშეშებული იყო მწუხარებისაგან. ორიოდე ცრემლი შრებოდა მის ანთებულ 

თვალებზე. იგი იტანჯებოდა, როგორც შვილი, როგორც პატრიოტი; ხალხის 

სიბრალული გულს უკუმშავდა. 

იგი ფიქრობდა: - ლეპელტიესა და ბურდონის[71] შემდეგ მარატი მოჰკლეს!.. ვხედავ, 

როგორია პატრიოტების ბედი: ისინი იჟლიტებიან მარსის მოედანზე, ნანსში, 

პარიზში და ალბათ ყველანი დაიღუპებიან. გაახსენდა აგრეთვე მოღალატე ვიმპფენი, 

რომელიც ცოტა ხნის წინათ სამოცი ათასი როიალისტის ურდოს სათავეში 

პარიზისკენ მოდიოდა და თუ ვაჟკაც პატრიოტებს ვერნონთან არ შეეჩერებინათ, 

ცეცხლითა და მახვილით გაანადგურებდა გმირულ, განწირულ ქალაქს. 

რამდენი საფრთხეა კიდევ მოსალოდნელი, რამდენი დამნაშაური პროექტი, რამდენი 

ღალატი, მხოლოდ მარატის სიბრძნეს და სიფრთხილეს შეეძლო ამის გაგება და 

გამოაშკარავება! მისი სიკვდილის შემდეგ ვინ გამოამჟღავნებს კიუსტინს, რომელიც 

უქმად იმყოფება კეისრის ბანაკში[72] და უარს ამბობს ალყაშემორტყმული 

ვალანსიენის მიშველებაზე; ბირონს[73], რომელიც უმოქმედობას იჩენს ქვედა 

ვანდეაში და მტერს ხელს არ უშლის, რომ სომიური აიღოს და ნანტზე იერიში 

მიიტანოს, დოლინს, რომელიც სამშობლოს ყიდის არგონებში?.. 

მხატვრის გარშემო ნელ-ნელა საშიში მღელვარება მატულობდა: - მარატი აღარ გვყავს; 

არისტოკრატებმა მარატი მოჰკლეს. 



როცა გამლენი მწუხარებითა, სიძულვილითა და სიყვარულით აღსავსე გულით გზას 

გაუდგა, რათა უკანასკნელი პატივი ეცა თავისუფლების მოწამისათვის, მას ვიღაც 

ხნიერი გლეხის დედაკაცი მიუახლოვდა და ჰკითხა, ეს ახლად მოკლული ბატონი 

მარატი ხუცესი მარა ხომ არ ყოფილა სენ პიერ დე კრუადანო. 

8. 

დღესასწაულის წინა დღით, წყნარ და ნათელ საღამოს ელოდი ევარისტთან ხელიხელ 

გაყრილი ფედერაციის მინდორში სეირნობდა. მუშები საჩქაროდ ათავებდნენ 

ბოძების, ქანდაკებების, ტაძრების, გორაკის, საკურთხეველის აგებას. უზარმაზარი 

სიმბოლოები, ხალხური ჰერკულესი, რომელიც კეტს იქნევდა, ბუნება, რომელიც 

დაუშრეტელი მკერდით მსოფლიოს კვებავდა, უცებ იმართებოდნენ დამშეულ, 

ტერორით დამფრთხალ სატახტო ქალაქში, რომელიც ყურს უგდებდა, ხომ არ 

მოისმის მოს გზიდან ავსტრიელების ზარბაზნების გრიალის მოახლოებაო. ვანდეამ 

ნანტის დამარცხების ლაქა ჩამოირეცხა რამდენიმე ბრწყინვალე გამარჯვების 

შემწეობით. რევოლუციურ პარიზს გარს რკინის, ცეცხლის და სიძულვილის რკალი 

ერტყა. ამისდა მიუხედავად, ქალაქი დიდებულად ხვდებოდა პროვინციული 

კრებების დეპუტატებს, რომელთაც კონსტიტუცია მიიღეს, თითქო ის დიდი 

იმპერიის მბრძანებელი ყოფილიყოს. ფედერალიზმი დამარცხებული იყო: ერთი 

განუყოფელი რესპუბლიკა ყველა მტერს დაამარცხებდა. 

ევარისტმა ხელი გაიშვირა ხალხით გაჭედილი ველისაკენ და თქვა: - აი, იქ 

დაახვრეტინა ხალხი ურცხვმა ბაიიმ 91 წლის 17 ივლისს, სამშობლოს 

საკურთხეველთან. ამ ხოცვა-ჟლეტის მოწმემ გრენადერმა პასავანმა, შინ 

მოსვლისთანავე, ტანსაცმელი შემოიგლიჯა და დაიყვირა: „ მე დავიფიცე, რომ 

თავისუფლებასთან ერთად მოვმკვდარიყავი. თავისუფლება აღარ არის, მე ვკვდები“. 

და ტყვია იკრა თავში. ამავე დროს მხატვრები და მშვიდობიანი ბურჟუები 

დღესასწაულის სამზადისს უცქეროდნენ და მათ სახეზე გამოკრთოდა ცხოვრების 

სიყვარული, რომელიც ისეთივე სევდიანი იყო, როგორც თვით მათი ცხოვრება: 

უდიდესი მოვლენები სათანადოდ მცირდებოდა, როცა მათ თავებში შედიოდა და 

ისევე უგვანი ხდებოდა, როგორც თვით ისინი იყვნენ. ყოველ ცოლქმარს ბავშვები ან 

ხელში ატატებული მიჰყავდა, ან ხელჩაკიდებული, ან კიდევ წინ მიურბოდნენ 

ბავშვები, რომლებიც დედმამებზე ლამაზები არ იყვნენ და, როგორც ჩანდა, არც 

უფრო ბედნიერები იქნებოდნენ, რომელთაც უნდა ეშვათ სხვა ბავშვები, ასევე 

მოკლებულნი სილამაზესა და სიხარულს; ხანდახან წარმოსადეგი და ლამაზი 

ახალგაზრდა ქალი გაივლიდა, ყმაწვილებში გულის ფანცქალს იწვევდა, ხოლო 

მოხუცებულებში - სინანულს, რომ ტკბილმა ცხოვრებამ განვლო. 

სამხედრო სკოლის მახლობლად ევარისტმა ელოდის ეგვიპტური ქანდაკებანი აჩვენა, 

რომაული მოდელების მიხედვით გამოკვეთილნი. მათ ყური მოჰკრეს, როგორ 

წამოიძახა ერთმა შეპუდრულმა ბებერმა პარიზელმა: - კაცს ეგონება, ნილოსის 

ნაპირებზე ვიმყოფებიო. 

უკანასკნელ სამი დღის განმავლობაში, როცა ელოდის თავის მეგობარი არ უნახავს, 

„მხატვარ ამურში“ სამწუხარო ამბები მოხდა: მოქალაქე ბლეზი დაასმინეს 

საყოველთაო უშიშროების კომიტეტში, ჯარს უვარგის საქონელს აწვდისო. 

საბედნიეროდ, ესტამპების ვაჭარს კარგად იცნობდნენ მის სექციაში: „შუბების 



სექციის“ ზედამხედველობის კომიტეტმა მისი პატრიოტიზმი დაამოწმა და ის 

სრულიად გაამართლეს. 

ელოდი აღელვებული იყო, როცა ამ ამბავს მოყვა. შემდეგ დაუმატა: - ახლა 

დამშვიდებული ვართ. მაგრამ იმ დროს ძალიან შევშფოთდით. მამაჩემი კინაღამ 

სატუსაღოში ჩასვეს. საფრთხე რომ კიდევ რამდენიმე საათი გაგრძელებულიყო, 

თქვენთან მოვიდოდი, ევარისტ, და გთხოვდით, გეშუამდგომლათ თქვენს გავლენიან 

მეგობრებთან. 

ევარისტმა არაფერი უპასუხა. ელოდისთვის ძალიან ძნელი იყო ამ დუმილის 

სიღრმის გაზომვა. 

ისინი ხელიხელგაყრილნი მიდიოდნენ სენის ნაპირას; ერთმანეთს საალერსო 

სიტყვებს ეუბნებოდნენ ჟიულისა და სენპრეს[74] ენით; კეთილი ჟან-ჟაკი 

სიყვარულის გამოხატვისა და შეფერადების საშუალებას აძლევდა მათ. 

ქალაქის მმართველობამ სასწაული მოახდინა და დამშეულ ქალაქში ერთი დღის 

განმავლობაში ყოველივე ბლომად იყო. ინვალიდების მოედანზე, მდინარის ნაპირას 

ბაზრობა გაიმართა: ვაჭრები თავიანთ ფანჩატურებში მოხარშულ, ბოლში 

გამოყვანილ და სერველატის ძეხვებს, დაფნით შემზადებულ ლორს, ნანტერის 

ნამცხვარს, ტკბილ კვერებს, ოთხგირვანქიან პურებს, ლიმონათს და ღვინოს 

ჰყიდდნენ. ზოგიერთ ადგილას პატრიოტული სიმღერები, კოკარდები, სამფეროვანი 

ზონრები, სპილენძის ძეწკვები და ყოველგვარი სამკაულები იყიდებოდა. ევარისტი 

უბრალო ოქრომჭედელის ფანჩატურთან გაჩერდა, ამოარჩია ვერცხლის ბეჭედი, 

რომელზედაც მარატის თავი იყო გამოხატული, და ელოდის წამოაცვა ხელზე. 

ამავე საღამოს გამლენი „გამხმარი ხის“ ქუჩაზე წავიდა, მოქალაქე ქალ როშმორისას, 

რომელმაც იგი საჩქარო საქმისთვის მიიწვია. მხატვარი ქალმა საწოლ ოთახში მიიღო: 

ნახევრად გახდილი სავარძელზე იყო წამოწოლილი. 

მოქალაქე ქალის მიხრა-მოხრა დაფერფლილ ვნებას ხატავდა, მის გარშემო კი 

ყოველივე მის სილაზათესა, სიცელქესა და ნიჭს მოწმობდა: ქნარი ნახევრად 

გაღებული კლავესინის ახლო, გიტარა სავარძელზე, ამოქარგული სატინის მატერია; 

მაგიდაზე დაუმთავრებელი მინიატურა, წიგნები, ქაღალდები თითქო ალალბედზე 

იყო დალაგებული მშვენიერი ხელის მიერ, რომელსაც წყუროდა ყველაფერი 

განეცადა და შეეგრძნო. ქალმა სტუმარს ხელი გაუწოდა საკოცნელად და უთხრა: - 

გამარჯვება, მოქალაქე ნაფიცო მსაჯულო!.. სწორედ დღეს უფროსმა რობესპიერმა 

პრეზიდენტ ერმანის სახელზედ წერილი გადმომცა, რომელშიც დაახლოებით 

შემდეგი წერია: „რეკომენდაციას ვუკეთებ მოქალაქე გამლენს, რომელიც 

აღსანიშნავია თავისი ნიჭითა და პატრიოტიზმით. თავის თავს ვალდებულად ვთვლი 

მიგითითო პატრიოტზე, რომელიც მტკიცედ ადგია რევოლუციურ ხაზს. იმედია 

შემთხვევას ხელიდან არ გაუშვებთ და სარგებლობას მოუტანთ რესპუბლიკელს“... ეს 

წერილი დაუყოვნებლივ პრეზიდენტ ერმანს გადავეცი, მან მეტად ზრდილობიანად 

მიმიღო და მაშინვე ხელი მოაწერა თქვენი დანიშვნის ქაღალდს. ეს საქმე 

გათავებულია... 

გამლენი ცოტა ხანს სდუმდა. შემდეგ ქალს უთხრა: - მოქალაქის ასულო, თუმცა 

პურის ნატეხიც არა მაქვს დედაჩემისათვის, პატიოსნებას გეფიცებით, ნაფიცის 



თანამდებობას მხოლოდ იმისთვის მივიღებ, რომ რესპუბლიკას ვემსახურო და მის 

მტრებზე შური ვიძიო. 

მოქალაქე ქალმა იფიქრა, მადლობა, ცოტა არ იყოს, ცივია, ხოლო კომპლიმენტი 

მშრალიო. მას ეჭვი შეეპარა, რომ გამლენს თავაზიანობა აკლდა. მაგრამ ამ ქალს 

ახალგაზრდობა ისე უყვარდა, რომ ადვილად აპატიებდა ცოტაოდენ სიმკაცრეს. 

გამლენი ლამაზი იყო, თავი ღირსეულად ეჭირა. თანდათან გამოიწრთობა - იფიქრა 

ქალმა და სავახშმოდ მოიპატიჟა: იგი სტუმრებს ყოველ საღამოს ღებულობდა 

წარმოდგენის შემდეგ. 

- ჩემთან ჭკვიან და ნიჭიერ ადამიანებს შეხვდებით: ელვიუს, ტალმას[75], მოქალაქე 

ვიჟეს, რომელიც ლექსებს წერს დაკვეთილ რითმებზე გასაოცარი ოსტატობით; 

მოქალაქე ფრანსუამ თავისი „პამელა“ წაგვიკითხა, რომელსაც ამ წუთში „ნაციის 

თეატრში“ ამზადებენ. ამ ნაწარმოების სტილი ლაზათიანი და წმინდაა, როგორც 

ყოველივე, რაც მოქალაქე ფრანსუას კალამს დაუწერია; პიესა ამაღელვებელია: ჩვენ 

ცრემლები დაგვაღვრევინა. პამელას როლს ახალგაზრდა ლანჟის ქალი შეასრულებს. 

- თქვენს აზრს დიდად ვაფასებ, მოქალაქის ასულო, - უპასუხა გამლენმა, - მაგრამ „ 

ნაციის თეატრი“ ნაკლებ ნაციონალურია. სავალალოა, რომ მოქალაქე ფრანსუამ 

თავისი პიესები ისეთ სცენაზე უნდა გამოიტანოს, რომელიც ლეიამ[76] შებღალა 

თავისი უბადრუკი ლექსებით: საზოგადოებას ჯერ არ დავიწყნია „კანონთა 

მეგობრის“ მიერ გამოწვეული სკანდალი. 

- მოქალაქე გამლენ, ლეიას სიამოვნებით გითმობთ, ის არ არის ჩემი მეგობარი. 

თუ მოქალაქე ქალმა როშმორმა თავისი გავლენა გამოიყენა, რათა გამლენი 

მნიშვნელოვან პოსტზე დაენიშნინებინა, ეს გულკეთილობით როდი მოსვლია: მას 

იმედი ჰქონდა, რომ ამის შემდეგ მხატვარი დაუახლოვდებოდა და სამსახურს 

გაუწევდა იმ შემთხვევაში, თუ ქალს რაიმე საქმე ექნებოდა სასამართლოში; ეს კი 

ადვილი მოსალოდნელი იყო, იმიტომ რომ ბევრ წერილს აგზავნიდა საფრანგეთსა და 

უცხოეთში, ასეთი მიწერმოწერა კი მაშინ საეჭვოდ იყო მიჩნეული. 

- თეატრში ხშირად დადიხართ, მოქალაქე გამლენ? 

ამ წუთში ოთახში შემოვიდა დრაგონი ანრი, რომელიც სილამაზით ახალგაზრდა 

ბაფილს სჭარბობდა. წელში ორი უზარმაზარი დამბაჩა ერჭო. 

ახლადმოსულმა ხელზე აკოცა მშვენიერ მოქალაქე მანდილოსანს; ქალმა კი უთხრა: - 

აი, ეს გახლავთ მოქალაქე ევარისტ გამლენი, რომლის გულისთვის მთელი დღე 

გავატარე საყოველთაო უშიშროების კომიტეტში, იგი კი მადლობასაც არ მეუბნება. 

მოდით, გალანძღეთ ამისთვის. 

- ეჰ, მოქალაქის ასულო, - წამოიძახა მხედარმა, - თქვენ შეხედეთ ჩვენს 

კანონმდებლებს ტიულრიში. რა დამაღონებელი სანახაობაა! განა თავისუფალი 

ხალხის წარმომადგენლები მტარვალისთვის მორთულ დარბაზებში უნდა ისხდნენ? 

იგივე ხომლი, რომელიც კაპეტის[77] შეთქმულებასა და ანტუანეტის ორგიებს 

ანათებდა, დღეს ჩვენ კანონმდებლებს უნათებს. თვით ბუნებაც კი შეშფოთდება. 



- მეგობარო, მიულოცეთ, მოქალაქე გამლენს: ნაფიც მსაჯულად დაინიშნა 

რევოლუციონურ ტრიბუნალში. 

- მომილოცავს მოქალაქევ! - თქვა ანრიმ. დიდად მიხარია, რომ თქვენი ხასიათის 

ადამიანს ასეთ თანამდებობას აძლევენ. მაგრამ მართალი გითხრათ, ნაკლებ ვენდობი 

კონვენტის ზომიერი წევრების მიერ შექმნილ მეთოდურ სამართალს, ამ უწყინარ 

ნემეზიდას, რომელიც შეთქმულებს იცავს, მოღალატეებს ინდობს, ძლივს ბედავს 

ფედერალისტებთან შებრძოლებას და ეშინია, რომ ავსტრიელი ქალი სამართალში 

მისცეს. არა, რევოლუციური ტრიბუნალი ვერ იხსნის რესპუბლიკას. დიდად 

დამნაშავენი არიან ისინი, ვინც დღევანდელ სასოწარკვეთილ მდგომარეობაში 

ხალხური სამართალის აღფრთოვანება შეაჩერეს. 

- ანრი, - თქვა მოქალაქე ქალმა როშმორმა, - მომაწოდეთ ის ფლაკონი... 

გამლენს შინ დედა და მოხუცი ბროტო დახვდნენ, რომელნიც პიკეტის პარტიას 

თამაშობდნენ მხრჩოლავ სანათურთან. 

გაიგო თუ არა, რომ მისი ვაჟი ნაფიცი მსაჯული გამხდარიყო, აღტაცებული დედაკაცი 

მოეხვია: წარმოიდგინა, რომ ეს დიდი პატივი იყო ორივესთვის და ამიერიდან 

ყოველდღე საჭმელი ექნებოდათ. 

- ბედნიერი ვარ და ვამაყობ, რომ ნაფიცის დედა ვარ. - თქვა მან. - სამართალი კარგი 

რამ არის, აუცილებელიცაა ამ ქვეყნად: თუ სამართალი არ ყოფილიყო სუსტი 

ადამიანები ყოველთვის შევიწროებულნი იქნებოდნენ და მწამს, შენ სამართლიანად 

განსჯი, ჩემო ევარისტ: ბავშვობიდანვე სამართლიანი და კეთილი იყავი ყოველ 

საქმეში. უსამართლობის ატანა არ შეგეძლო და ძალმომრეობას მთელი არსებით 

ეწინააღმდეგებოდი. უბედური ადამიანები გებრალებოდა, სიბრალული კი 

საუკეთესო სამკაულია მსაჯულისათვის... მითხარი, ევარისტ, როგორ გაცვიათ ამ 

უზენაეს ტრიბუნალში? 

გამლენმა უპასუხა, მსაჯულებს შავი ფრთით მორთული ქუდი ხურავთ, მაგრამ 

ფორმის კოსტიუმს კი არა, ჩვეულებრივ ტანისამოსს იცვამენო. 

- უკეთესი იქნებოდა, რომ წამოსასხამი და პარიკი ჰქონოდათ, - თქვა დედაკაცმა: - 

უფრო პატივსაცემი შეხედულება ექნებოდათ. შენ, თუმცა ხშირად დაუდევრად 

გაცვია, მაგრამ ლამაზი ხარ და თვითონ ამშვენებ ტანისამოსს; ჩვეულებრივ ადამიანს 

კი რაიმე სამკაული სჭირია, რომ მნიშვნელოვანი გამოჩნდეს: უკეთესი იქნებოდა 

ნაფიც მსაჯულებს წამოსასხამი და პარიკი ჰქონოდათ. 

ამ დედაკაცს გაგონილი ჰქონდა, ტრიბუნალის ნაფიცი მსაჯულის თანამდებობა 

შემოსავლიანი არისო; თავი ვერ შეიკავა და იკითხა, საკმაოდ იძლევიან თუ არა 

ჯამაგირს, რომ მსაჯულს სათანადო მდგომარეობა ჰქონდეს საზოგადოებაშიო. 

დიდად კმაყოფილი იყო, როცა გაიგო, რომ ნაფიცი მსაჯულები სხდომაში თვრამეტ 

ლივრს ღებულობდნენ, სახელმწიფოს საწინააღმდეგო დანაშაულობანი კი მათ 

აიძულებდათ, ხშირად დასწრებოდნენ სხდომებს. 

ბროტომ მხატვარს სიტყვით მიმართა: - მოქალაქევ, თქვენ დიდი და 

საპასუხისმგებლო თანამდებობით ხართ აღჭურვილი. გილოცავთ! თქვენი სინდისის 



სინათლით გააშუქებთ ისეთ სამსჯავროს, რომელიც შეიძლება ყოველ სამსჯავროზე 

მტკიცე და უცოდველი იყოს, ამიტომ რომ ის კეთილსა და ბოროტს ეძებს არა თავის 

თავად, არამედ რეალური ინტერესებისა და გამოაშკარავებული გრძნობების 

თვალსაზრისით. არჩევანი უნდა მოახდინოთ არა ჭეშმარიტებასა და შეცდომას შორის: 

მათი გამორკვევა შეუძლებელია ადამიანის სუსტი გონებისთვის. არჩევანი უნდა 

მოახდინოთ სიძულვილსა და სიყვარულს შორის, რაიცა თითქმის თავისთავად 

ხდება: თქვენ გულის კარნახის მიხედვით გაასამართლებთ და იმედი უნდა 

ვიქონიოთ, არ შესცდებით; იმიტომ რომ, გადაწყვეტილება სწორი იქნება, თუ იმ 

ვნებათაღელვას გაუწევთ ანგარიშს, რომელიც თქვენთვის წმინდა კანონია. მაგრამ 

ბოლოს ეს სულ ერთია. თქვენი თავმჯდომარე რომ ვყოფილიყავი, ბედს კამათელს 

გადავაწყვეტინებდი, როგორც ბრიდუა:[78] სამართლის საკითხში ეს ყველაზე 

უტყუარი საშუალებაა. 

9. 

ევარისტ გამლენს სამსახური უნდა დაეწყო 14 სექტემბერს, ტრიბუნალის 

რეორგანიზაციის დროს. ეს სასამართლო ოთხ სექციად იყოფოდა, თითოეულში 

თხუთმეტი ნაფიცი უნდა ყოფილიყო. სატუსაღოები სავსე იყო; საზოგადოებრივი 

ბრალმდებელი თვრამეტ საათს მუშაობდა დღეში. ჯარების დამარცხებას, 

პროვინციების აჯანყებას, შეთქმულებას, ღალატს კონვენტმა ტერორით უპასუხა; 

ღმერთებს სწყუროდათ. 

ახალი ნაფიცი მსაჯული პირველ დღესვე სადარბაზოდ ესტუმრა თავმჯდომარე 

ერმანს, რომელმაც იგი მოხიბლა ტკბილი ენითა და თავაზიანი მოქცევით. 

თავმჯდომარე რობესპიერის თანამემამულე და მეგობარი იყო, მის შეხედულებებს 

ეთანხმებოდა და, როგორც ჩანდა, მგრძნობიარე და სათნო ადამიანი იყო. იმ 

ადამიანური გრძნობებით იყო განმსჭვალული, რომელიც დიდხანს არ ჰქონიათ 

მოსამართლეებს დიუპატისა და ბეკარიამდე. მას თავი მოჰქონდა, რომ იურიდიულ 

სფეროში ზნეჩვეულების შერბილებას შეუწყო ხელი წამებისა და სამარცხვინო ან 

სასტიკი სასჯელის მოსპობით. უხაროდა, რომ სიკვდილით დასჯა, რომელიც წინათ 

ხშირად მცირედი დანაშაულისთვის იხმარებოდა, იშვიათი გახდა და მხოლოდ მძიმე 

დამნაშავეებისთვის იყო დარჩენილი. თავის მხრივ, რობესპიერივით მზად იყო 

სავსებით მოესპო ეს სასჯელი გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა საქმე საზოგადოების 

მშვიდობიანობას შეეხებოდა. მაგრამ სახელმწიფოს ღალატად მიაჩნდა ისეთი 

დანაშაულის დაუსჯელად დატოვება, რომელიც ეროვნული სუვერენობის 

წინააღმდეგ იყო ჩადენილი. 

ყველა მისი ამხანაგი ასევე ფიქრობდა; რევოლუციური ტრიბუნალი შთაგონებული 

იყო ძველი მონარქიული იდეით სახელმწიფოს გონიერების შესახებ. აბსოლუტური 

ხელისუფლების რვა საუკუნის ისტორიამ ჩამოაყალიბა ეს მაგისტრატები და 

თავისუფლების მტრებს ისინი ღვთაებრივი უფლების პრინციპების მიხედვით 

ასამართლებდნენ. იმავე დღეს ევარისტ გამლენი წარუდგა საზოგადოებრივ 

ბრალმდებელს, მოქალაქე ფუკიეს, რომელმაც ის თავის კაბინეტში მიიღო, სადაც 

მდივანთან ერთად მუშაობდა. ეს იყო ღონიერი მამაკაცი ტლანქი ხმითა და კატის 

თვალებით; მის ფართო, ნაყვავილარ, ტყვიისფერ სახეზე ნათლად ჩანდა ის 

განადგურება, რასაც კარჩაკეტილი ცხოვრება იწვევს ჯანმრთელ ადამიანში, რომელიც 

სუფთა ჰაერისა და სხეულის ვარჯიშობისთვის არის შექმნილი. მის გარშემო 



საქმეების ზვინი იყო ამართული საფლავის კედლებივით და, ეტყობოდა, 

ბრალმდებელს უყვარდა ეს საშინელი ქაღალდის გროვა, რომელსაც თითქო მისი 

დახრჩობა უნდოდა. მისი სიტყვები შესაფერი იყო ბეჯითი მაგისტრატისთვის, 

რომლის ინტერესი არ სცილდებოდა სამსახურის წრეს. მას არაყის სუნი უდიოდა, 

მაგრამ, როგორც ჩანდა, მხოლოდ ჯანის გასამაგრებლად სვამდა, თავი კი ყოველთვის 

ფხიზელი ჰქონდა და მისი საუბარი ყოველთვის ერთნაირად ნათელი და ერთნაირად 

მოსაწყენი იყო. 

ბრალმდებელი სასამართლოს პატარა ბინაზე ცხოვრობდა ახალგაზრდა ცოლითა და 

ტყუპი შვილებითურთ. ამას გარდა ოჯახში ძალუა ანრიეტა და შინამოახლე პელაჟი 

ჰყავდა. ის ნაზად და გულკეთილად ეპყრობოდა ამ ქალებს. ერთი სიტყვით, 

მოქალაქე ფუკიე საუცხოო მეოჯახე და მოხელე იყო, თუმცა არც იდეები ჰქონია, არც 

ფანტაზია. 

გამლენმა ერთგვარი გულისტკივილით შეამჩნია, რომ ახალი წესწყობილების 

მოხელეები სულითა და ქცევით ძალიან ჰგავდნენ ძველი წესწყობილების მოხელეებს. 

ეს ადვილი ასახსნელიც იყო: ერმანი წინათ მთავარი ადვოკატის თანამდებობას 

ასრულებდა არტუას საბჭოში; ფუკიე პროკურორად იყო შატლეში. მათ ძველი 

ხასიათი შეინარჩუნეს. მაგრამ ევარისტ გამლენს სწამდა, რომ რევოლუციაში 

ადამიანები ხელახლად იბადებოდნენ. 

სასამართლოდან გამოსვლისას გამლენმა სასახლის გალერეა განვლო და პაწია 

მაღაზიების წინ შეჩერდა, სადაც ლამაზად იყო გამოფენილი სხვადასხვა საქონელი. 

მან გადაფურცლა მოქალაქე ტენოს ქალის მაღაზიის წინ გამოფენილი ისტორიული, 

პოლიტიკური და ფილოსოფიური წიგნები: - „მონობის ბორკილები“, „გამოკვლევა 

დესპოტიზმის შესახებ“, „დედოფლების დანაშაული“. 

- მადლობა ღმერთს, - იფიქრა მხატვარმა: - ეს ნამდვილი რესპუბლიკური ნაწერებია. 

შემდეგ იკითხა, ბევრი იყიდებოდა თუ არა ასეთი წიგნები. გამყიდველმა ქალმა თავი 

გააქნია: - არაფერი იყიდება, გარდა რომანებისა და სიმღერებისა. 

შემდეგ ყუთიდან პატარა წიგნი გამოიღო: - აი, საუცხოო საკითხავი წიგნაკი. 

ევარისტმა სათაური წიკითხა: „პერანგიანი მონაზონი“. 

მეზობელ მაღაზიაში გამლენმა ფილიპ დემაი დაინახა, რომელიც მოხდენილად იდგა 

მოქალაქე სან სენ ჟორის ასულის სურნელოვან ფლაკონებსა, პუდრის კოლოფებსა და 

პარკებს შუა და ამ მშვენიერ ქალს სიყვარულს ნაზად უმჟღავნებდა; პირდებოდა, რომ 

მის სურათს დახატავდა და საღამოსთვის ერთი წუთით მოსალაპარაკებლად იწვევდა 

ტიულრის ბაღში. დემაი ლამაზი იყო. მისი ბაგენი ირწმუნებოდნენ და იგივე რწმენა 

გამოკრთოდა მისი თვალებიდან. მოქალაქე სენ ჟორის ასული უსიტყვოდ უსმენდა, 

მზად იყო დაეჯერა და თვალებს დაბლა ხრიდა. 

რათა თავის საშინელ თანამდებობას უფრო ახლო გასცნობოდა, ახალმა ნაფიცმა 

მსაჯულმა გადაწყვიტა, დამსწრე საზოგადოებაში შერეულიყო და ტრიბუნალის 

სხდომას დასწრებოდა. აიარა კიბე, სადაც დიდძალი ხალხი იჯდა, როგორც 

ამფითეატრში, და პარიზის პარლამენტის ძველს დარბაზში შევიდა. 

ვიღაც გენერალს ასამართლებდნენ. იმ დროს, მოხუცი ბროტოს თქმისა არ იყოს, 

კონვენტი, მისი უდიდებულესობის, ბრიტანეთის მეფის მთავრობის მსგავსად, 



დამარცხებულ გენერლებს ასამართლებდა, იმიტომ რომ მოღალატე გენერლების 

გასამართლება არ შეეძლო; ეს უკანასკნელნი ხელში არ უვარდებოდნენ. ეს, ბროტოს 

აზრით, იმიტომ კი არ ხდებოდა, რომ ყოველი დამარცხებული გენერალი 

აუცილებლად დამნაშავე იყო: ყოველ ბრძოლაში ერთი გენერალი მაინც ხომ უნდა 

აუცილებლად დამარცხებულიყო. მაგრამ გენერლების გასამხნევებლად არაფერი იყო 

ისე საჭირო, როგორც ერთი მათგანის დასჯა სიკვდილით.... 

ამ თავქარიანი და უჯიათი სამხედრო პირებიდან, რომელთაც ხშირად ხარისებურ 

თავის ქალაში ჩიტისებური ტვინი ჰქონდათ, რამდენიმე კიდეც მჯდარა დამნაშავის 

სკამზე. ამ გენერალსაც, როგორც ჩანდა, ბევრად მეტი არ ესმოდა ალყებისა და 

იერიშებისა, ვიდრე მსაჯულებს, რომელნიც მას ასამართლებდნენ: ბრალმდებელი და 

დამცველნი იბნეოდნენ მოქმედ და სათადარიგო ჯარსა, შეიარაღებასა, იერიშსა და 

კონტრიერიშში, და მოქალაქეების ბრბო, რომელიც ყურს უგდებდა გაუგებარ და 

დაუსრულებელ კამათს, ამ ჭკუათხელი მხედრის იქით ხედავდა ზღუდემოშლილ და 

გათიშულ სამშობლოს, რომელიც უთვალავ სატანჯველს განიცდიდა; და ეს 

ადამიანები შეხედვით და ხმით აიძულებდნენ ნაფიც მსაჯულებს, რომელნიც 

წყნარად ისხდნენ სკამებზე, თავიანთი განაჩენი რესპუბლიკის მტრებისათვის 

დაეცათ თავში კეტივით. 

ევარისტი ამას მძაფრად გრძნობდა; ამ უბადრუკი ადამიანის სახით იმ ორი 

საზიზღარი ურჩხულის განადგურება იყო საჭირო, რომელნიც სამშობლოს 

სწეწავდნენ: აჯანყებისა და დამარცხების სულისა. რა მნიშვნელობა ჰქონდა იმის 

გამორკვევას, დამნაშავე იყო ეს სამხედრო პირი თუ არა? ამ დროს, როცა ვანდეა 

ხელახლა გათამამებული იყო, ტულონი მტერს ნებდებოდა, რაინის არმია უკან 

იხევდა, ჩრდილოეთის არმია კეისრის ყოფილ ბანაკში იყრიდა თავს და შეიძლებოდა 

განადგურებულიყო იმპერატორის ჯარების, ინგლისელებისა და ჰოლანდიელების 

მიერ, რომლებიც უკვე დაეპატრონენ ვალანსიენს, - მხოლოდ ერთ რასმე ჰქონდა 

მნიშვნელობა: გენერლებს უნდა ან გამარჯვების მოპოვება ესწავლათ ან 

დახოცილიყვნენ. გამლენი ერთხანს უცქეროდა ამ გამოტვინებულ სარდალს, 

რომელიც სასამართლოში ისევე იბნეოდა, როგორც ჩრდილოეთის მინდვრებში 

დაიბნა და, რათა სხვებივით არ დაეყვირა: „სიკვდილი მაგასო“, საჩქაროდ დასტოვა 

სხდომის დარბაზი. 

სექციის კრებაზე ახალ ნაფიც მსაჯულს თავმჯდომარე ოლივიემ მიულოცა; მან 

გამლენი ბარნაბიტთა ძველ საკურთხეველზე, რომელიც სამშობლოს საკურთხევლად 

იყო გადაქცეული, დააფიცა, რომ თავის სულში ყოველგვარ ადამიანურს სისუსტეს 

ჩაახშობდა კაცობრიობის წმინდა სახელის გულისთვის. გამლენმა ხელი ასწია და 

ფიცის მოწმედ თავისუფლებისათვის წამებული მარატის დიდებული აჩრდილი 

მოიწვია; „ხალხის მეგობრის“ ბიუსტი ეკლესიის ერთ-ერთ სვეტთან იდგა 

ლეპელტიეს ბიუსტის პირდაპირ. 

გაისმა ტაშისა და დრტვინვის ხმა ერთსა და იმავე დროს. კრება აღელვებული იყო. 

ეკლესიის შესავალში სექციის წევრების ერთი ჯგუფი იდგა, შუბებით შეიარაღებული, 

და ღრიალებდა. 

- რესპუბლიკელებს არ შეეფერებათ, - თქვა თავმჯდომარემ, - რომ თავისუფალი 

ადამიანების კრებაზე შეიარაღებულნი მოდიან. 



და განკარგულება გასცა, რომ თოფები და შუბები ყოფილ სალაროში დაეწყოთ. 

კათედრაზე, რომელიც ტრიბუნად გადაექციათ და წითელი ჩაჩით 

დაეგვირგვინებინათ, მოქალაქე ბოვიზაჟი ავიდა, ზედამხედველობის კომიტეტის 

წევრი: იგი კუზიანი იყო და ცოცხალი გამომეტყველება და ამრეზილი ტუჩები 

ჰქონდა. 

- გენერლები გვღალატობენ და ჩვენ ჯარს მტრებს აბარებენ. იმპერატორის არმია 

კავალერიის რეიდებს აწყობს პერონსა და სენკენტენში. ტულონი ინგლისელებს 

გადაეცა, მათ იქ თოთხმეტი ათასი კაცი გადმოსხეს. რესპუბლიკის მტრები 

შეთქმულებას აწყობენ თვით კონვენტის კედლებს შუა. სატახტო ქალაქში უთვალავი 

შეთქმულება ეწყობა ავსტრიელი ქალის გასათავისუფლებლად. 

- ამ წუთას, როცა მე ვლაპარაკობ, ხმა დადის, კაპეტის ვაჟი ტამპლიდან გაიქცა და 

ტრიუმფით შევიდა სენკლუშიო; მისთვის მტარვალების ტახტის ამართვა სურთ. 

სანოვაგის გაძვირება, ქაღალდის ფულის დაცემა იმ ოინების შედეგია, რომელსაც 

ჩვენსავე ოჯახში, ჩვენს თვალწინ უცხოეთის აგენტები აწყობენ. საზოგადოების ხსნის 

გულისთვის მოქალაქე ნაფიც მსაჯულს მოვუწოდებ, შეუბრალებელი იყოს 

შეთქმულთა და მოღალატეთა წინააღმდეგ. 

როცა ორატორი ტრიბუნიდან ჩამოდიოდა, აქა-იქ ხმა გაისმა: „ძირს რევოლუციური 

ტრიბუნალი! ძირს ზომიერნი!“. 

ახლა ტრიბუნაზე მოქალაქე უფროსი დიუპონი ავიდა, მსუქანი, ღაჟღაჟა ლოყებიანი 

დურგალი ტიონვილის მოედნიდან; მას ერთი კითხვის მიცემა უნდოდა მოქალაქე 

მსაჯულისთვის: როგორ მოიქცევი ბრისოს მიმდევრების და კაპეტის ქვრივის 

საქმეშიო. 

ევარისტი გაუბედავი იყო და არ იცოდა საჯაროდ ლაპარაკი, მაგრამ აღშფოთებამ 

მასში შთაგონება გამოიწვია. ფეხზე წამოდგა და ყრუ ხმით წარმოსთქვა: - მე 

მსაჯული ვარ. მხოლოდ ჩემს სინდისს გავუწევ ანგარიშს. ყოველი აღთქმა 

წინააღმდეგი იქნებოდა ჩემი ვალდებულების გრძნობისა. მე ტრიბუნალში უნდა 

ვილაპარაკო და ჩუმად ვიყო სხვაგან. ამიერიდან თქვენ ვეღარ გიცნობთ. მე 

მოსამართლე ვარ: ვერ ვიცნობ ვერც მტრებს, ვერც მეგობრებს. 

კრება, რომელიც გათიშული, მერყევი და ცვალებადი იყო, როგორც ყოველი კრება, 

თანაგრძნობით შეხვდა გამლენის სიტყვებს. მაგრამ მოქალაქე უფროსმა დიუპონმა 

განაახლა იერიში; გამლენისათვის ვერ ეპატიებინა, რომ სწორედ ის თანამდებობა 

მიიღო, რომლის მიღება მას უნდოდა. 

- მე მესმის, მომწონს კიდეც მოქალაქე ნაფიცი მსაჯულის მოსაზრებები. ამბობენ, ის 

პატრიოტიაო; მის სინდისს მივანდოთ იმის გადაჭრა, შეუძლია თუ არა მას იჯდეს 

ტრიბუნალში, რომელიც რესპუბლიკის მტრების გასანადგურებლად არის შექმნილი, 

მაგრამ ინდობს მათ. არის ისეთი მდგომარეობა, რომელსაც ყოველი ნამდვილი 

მოქალაქე უნდა გაექცეს. განა დამტკიცებული არ არის, რომ ტრიბუნალის მრავალი 

წევრი მოყიდული იყო დამნაშავეების ოქროთი და თავმჯდომარე მონტანემ 

თაღლითობაც კი ჩაიდინა, რათა კონდეს ქალისთვის სიცოცხლე შეენარჩუნებინა? 



ამ სიტყვებმა დარბაზში მძლავრი ტაშისცემა გამოიწვია. თაღები კიდევ ზანზარებდა, 

როცა ტრიბუნაზე ფორტუნე ტრიუბერი ავიდა. ძალიან გამხდარი იყო ბოლო დროს; 

ფერმკრთალი სახე კიდევ უფრო აძლიერებდა ლოყების სიწითლეს; ქუთუთოები 

გაწითლებული ჰქონდა, თვალები შუშას მიუგავდა. 
 

- მოქალაქეებო, - თქვა მან სუსტი და, ცოტა არ იყოს, მთრთოლვარე ხმით, რომელიც 

მაყურებელს გულის სიღრმეში სწვდებოდა: - შეუძლებელია რევოლუციურ 

ტრიბუნალზე იჭვის მიტანა ისე, რომ ამავე დროს იჭვი არ მიიტანოთ კონვენტსა და 

საზოგადოებრივი ხსნის კომიტეტზე, იმიტომ რომ ტრიბუნალი ამ 

დაწესებულებებიდან გამომდინარეობს. მოქალაქე ბოვიზაჟმა შეგვაშფოთა, როცა 

გვითხრა, თავმჯდომარე მონტანემ საქმის წარმოება შესცვალა დამნაშავის 

სასარგებლოდო. რატომ აღარ დაუმატა ჩვენს დასამშვიდებლად, რომ მონტანე 

საზოგადოებრივი ბრალმდებლის მოთხოვნით გადააყენეს და დაატუსაღეს?... განა არ 

შეიძლება საზოგადოების ხსნისთვის ზრუნვა ისე, რომ ყველგან ეჭვი არ ვთესოთ? 

განა კონვენტში სრულიად არ არიან ნიჭიერი და ღირსეული წევრები? განა 

რობესპიერი, კუტონი, სენ-ჟიუსტი პატიოსანი ადამიანები არ არიან? საყურადღებოა, 

რომ უმკაცრეს სიტყვებს ისეთი პირები ამბობენ, რომელთაც არასოდეს არ 

უბრძოლიათ რესპუბლიკისთვის! სწორედ ასე უნდა ელაპარაკნათ იმ შემთხვევაშიც, 

თუ უნდოდათ რომ ხალხისთვის რესპუბლიკა შეეძულებინათ. მოქალაქეებო, 

ნაკლები ვიხმაუროთ და მეტი ვაკეთოთ! საფრანგეთის ხსნა ზარბაზნებით შეიძლება 

და არა ყიჟინით. ამ სექციაში სარდაფები ჯერ კიდევ სანახევროდ არ არის 

გაჩხრეკილი. მოქალაქეებს კიდევ დიდძალი ბრინჯაო მოეპოება. გავახსენოთ 

მდიდრებს, თუ თავიანთ თავის დაზღვევა სურთ, პატრიოტული შემოწირულება 

უნდა შემოიტანონ; თქვენი ხელგაშლილობის იმედი უნდა იქონიონ ჩვენი 

სახელოვანი ჯარისკაცების ცოლებმა და ქალებმა. სხვათა შორის, ერთს ჯარისკაცს, 

ჰუსარ პომიეს (ოგიუსტენს), რომელიც წინათ იერუსალიმის ქუჩაზე, მეათე ნომერში 

ღვინის სარდაფის მორბედი მოსამსახურე იყო, კონდესთან ექვსი ავსტრიელი 

მხედარი დასხმია თავს, როცა მას ცხენები მიჰყავდა წყლის დასალევად: პომიეს ორი 

მოუკლავს, ხოლო სხვები ტყვედ წამოუყვანია. მოვითხოვ, სექციამ გამოაცხადოს, რომ 

პომიემ თავისი ვალი შეასრულა. 

ამ სიტყვას ტაში დაუკრეს და სექციონერები დაიშალნენ „რესპუბლიკას 

გაუმარჯოს“ ძახილით. 

გამლენმა, რომელიც ტრიუბერთან ერთად მარტო დარჩა ეკლესიაში, მას ხელი 

ჩამოართვა და უთხრა: - გმადლობ. როგორ ხარ? 

- მე ძალიან კარგად, ძალიან კარგად! - უპასუხა ტრიუბერმა და ნახველს სისხლი 

ჩააყოლა ცხვირსახოცში. - რესპუბლიკას ბევრი მტერი ჰყავს შიგნით და გარეთ; ჩვენს 

სექციაშიც საკმაოდ მოიპოვებიან. სახელმწიფოებს ყვირილით კი არა, რკინით და 

კანონით აარსებენ... ღამე მშვიდობისა, გამლენ: რამდენიმე წერილი მაქვს გასაგზავნი. 

და ტრიუბერმა ტუჩებზე ცხვირსახოცი მიიდო და ყოფილ სალაროში შევიდა. 

მოქალაქე გამლენის ქვრივი ამიერიდან უკეთ იკეთებდა კოკარდას თავსახურავზე. 

ამასთანავე, როგორც ნაფიცის დედას შეეფერებოდა, ერთბაშად ბურჟუაზიული 

სერიოზულობა, რესპუბლიკური თავმომწონეობა და ღირსეული მიხრა-მოხრა 



შეიძინა. ის მოკრძალება მართლმსაჯულების წინაშე, ის აღტაცება, რომელსაც მასში 

ბავშვობიდანვე მსაჯულის მანტია იწვევდა, ამ დედაკაცის თვალში პატივსაცემად და 

წმინდად ხდიდა მის ვაჟს, რომელიც იქამდე თითქმის ბავშვად მიაჩნდა. მას 

გულუბრყვილოდ სჯეროდა, მართლმსაჯულება არსებითად უცვლელი რჩება 

რევოლუციის მანძილზე, როგორც კონვენტის კანონმდებლებს სწამდათ, რომ 

სახელმწიფო უცვლელი იყო რეჟიმების განადგურების მიუხედავად. და ამ დედაკაცს 

სწამდა, რევოლუციური ტრიბუნალი ისეთივე დიდებული დაწესებულებაა, 

როგორიც წინანდელი სასამართლოები იყოო. 

მოქალაქე ბროტო ახლგაზრდა ნაფიცის მიმართ გაკვირვებასა და ძალდატანებულ 

მოკრძალებას იჩენდა. მოქალაქე გამლენის ქვრივივით იგი მართლმსაჯულების 

უცვლელობას აღიარებდა რეჟიმისგან დამოუკიდებლად; მაგრამ ამ დედაკაცისგან 

განსხვავებით, რევოლუციური ტრიბუნალებიც ისევე სძულდა, როგორც ძველი 

წესწყობილების სასმართლოები, რადგან თავისი აზრის აშკარად გამოთქმისა 

ეშინოდა, ხოლო სრულიად დადუმებას ვერ ახერხებდა, პარადოქსებით ლაპარაკობდა. 

გამლენს ეს პარადოქსები იმდენად ესმოდა, რომ ნათლად ხედავდა, რამდენად აკლდა 

ბროტოს მოქალაქეობრივი შეგნება. 

- უზენაესი ტრიბუნალი, რომელშიაც თქვენ ჩქარა მონაწილეობას მიიღებთ, - უთხრა 

ბროტომ ერთხელ გამლენს, - საფრანგეთის სენატის მიერ არის დაწესებული 

რესპუბლიკის გადასარჩენად; და, რასაკვირველია, ის ღირსეული იდეა იყო, 

მოსამართლეების შექმნა საკუთარი მტრების დასასჯელად. იმ ხალხის 

სულგრძელობა მესმის, მხოლოდ მათი პოლიტიკა ვერ გამიგია. მათი მხრით, უფრო 

გონიერი იქნებოდა, რომ თავიანთი შეურიგებელი მოწინააღმდეგენი სიბნელეში 

დაეხოცნათ, ხოლო დანარჩენნი საჩუქრებით და დაპირებით მიემხროთ. ტრიბუნალი 

კაცს თავში ნელა ურტყამს და უფრო აშინებს, ვიდრე აზიანებს: უწინარეს ყოვლისა, 

მაგალითით მოქმედებს. თქვენი ტრიბუნალის შეუსაბამობა იმაშია, რომ ის ცდილობს 

ერთმანეთში მოარიგოს მის მიერვე დაშინებული ადამიანები და დახლართულ 

ინტერესებითა და გათიშულ გრძნობებით გამსჭვალული ელემენტებისაგან დიდი 

პარტია შექმნას, რომელიც შეთანხმებულად და გაბედულად იმოქმედებს. თქვენ შიშს 

სთესავთ: ხოლო შიში უფრო უწყობს ხელს გმირების წარმოშობას, ვიდრე ვაჟკაცობა. 

გისურვებთ მოქალაქე გამლენ, არასოდეს თქვენ წინააღმდეგ არ მომართულიყოს 

შიშის მიერ გამოწვეული სასწაული. 

გრავიორმა დემაიმ, რომელიც ამ კვირაში ერთი ახოვანი და შავგვრემანი ქალით, 

ფლორათი იყო გატაცებული, მაინც ორიოდე წუთი იპოვა თავის ამხანაგის 

მისალოცად; გრავიორმა ის აზრი გამოსთქვა, რომ ასეთი დანიშვნა დიდად სასახელოა 

ხელოვნებისთვისო. 

ელოდის შეუგნებლად სძულდა ყოველივე, რაც რევოლუციას ეხებოდა, ხოლო 

საზოგადოებრივი თანამდებობის ეშინოდა, როგორც საშიში მოქიშპისა, რომელსაც 

შეეძლო საყვარლის გული გადაებირებინა; მაგრამ ისიც გრძნობდა მოკრძალებას 

მსაჯულის წინაშე, რომელიც მოწოდებული იყო დიდმნიშვნელოვანი საქმეები 

გადაეწყვიტა. ამას გარდა, ევარისტის დანიშვნა ნაფიცი მსაჯულის თანამდებობაზე 

ქალის გარშემო ბედნიერ ატმოსფეროს ჰქმნიდა, რაიცა მას დიდად ახარებდა. 

მოქალაქე ჟან ბლეზი ატელიეში მივიდა ტიონვილის ქუჩაზე და მამაკაცური სინაზით 

გადაჰკოცნა ახლად დანიშნული ნაფიცი მსაჯული. 



როგორც ყველა კონტრრევოლუციონერი, იგი მოწიწებით ეპყრობოდა რესპუბლიკის 

დაწესებულებებს და მას შემდეგ, რაც ერთხელ დაბეზღებულ იქნა, რევოლუციური 

ტრიბუნალი მასში პატივისცემასა და შიშს იწვევდა. როგორც თვალსაჩინო და 

საქმეებში გართულ პიროვნებას, ჟან ბლეზს არ შეეძლო სრულიად დამშვიდებული 

ყოფილიყო: მოქალაქე გამლენი ამიერიდან საჭირო ადამიანად მიაჩნდა. არსებითად, 

ესტამპების გამყიდველი ლოიალური მოქალაქე იყო. 

მან ხელი გაუწოდა მხატვარს, თავი აჩვენა გულთბილად და პატრიოტ კაცად, 

რომელიც ხელოვნებას და თავისუფლებას ეტრფის. გამლენმა მეგობრულად 

ჩამოართვა ხელი. 

- მოქალაქე ევარისტ გამლენ, - თქვა ჟან ბლეზმა, - თქვენს მეგობრობასა და თქვენს 

ნიჭს მივმართავ. ხვალ ორი დღით სოფელში უნდა წაგიყვანოთ: თქვენ რამეს 

დახატავთ, ხოლო ჩვენ ვისაუბრებთ. 

რამდენჯერმე წელიწადში ესტამპების გამყიდველს ორი ან სამი დღით სოფელში 

მიჰყავდა მხატვრები, რომელნიც მისი კარნახით პეიზაჟებსა და ნანგრევებს 

ხატავდნენ. მას კარგად ესმოდა, რა მოსწონდა საზოგადოებას: მგზავრობიდან 

მოტანილ ესკიზებს მხატვრები ატელიეში ამთავრებდნენ, ერთფერ ან მრავალფერ 

ესტამპებად აქცევდნენ და შემდეგ მოქალაქე ბლეზი მათ მოგებით ჰყიდდა. იმავე 

ესკიზების მიხედვით უკვეთდა კარებისა და სარკეების კარნიზებს, რომელიც 

თითქმის უფრო ძვირად იყიდებოდა, ვიდრე ჰუბერ რობერის დეკორაციული 

ნაწარმოებები. 

ახლა მოქალაქე გამლენი იმისთვის მიჰყავდა, რომ ნანგრევები დაეხატვინებინა 

ქალაქგარეთ: მის თვალში ნაფიცი მსაჯულის თანამდებობამ გაზარდა მხატვარი. ამ 

მოგზაურობაში კიდევ ორი მხატვარი იღებდა მონაწილეობას: გრავიორი დემაი, 

რომელიც კარგ ესკიზებს აკეთებდა, და უცნობი ფილიპ დიუბუა, რომელიც 

მშვენივრად მუშაობდა რობერის ჟანრში. მოქალაქის ქალი ელოდი თავის მეგობარ 

მოქალაქის ქალ აზართან ერთად მიჰყვებოდა მხატვრების საზოგადოებას. 

ჟან ბლეზმა კარგად იცოდა თავისი ინტერესების შეკავშირება სიამოვნებასთან და 

ამიტომ აგრეთვე მოქალაქე ტევენენის ასული დაჰპატიჟა, ვოდევილის მსახიობი ქალი, 

რომელიც მის კარგ მეგობრად ითვლებოდა. 

10. 

შაბათს, დილის შვიდ საათზე მოქალაქე ბლეზმა, რომელსაც შავი სამკუთხედი ქუდი 

ეხურა და წითელი ჟილეტი, ტყავის შარვალი და გადმოკეცილი ყვითელი ჩექმები 

ეცვა, მათრახის ტარით დააკაკუნა ატელიეს კარებზე. მოქალაქე გამლენის ქვრივი 

მოქალაქე ბროტოს ესაუბრებოდა, ხოლო ევარისტი მაღალ თეთრ ყელსახვევს 

იკრავდა პატარა სარკის წინ. 

- კეთილ მგზავრობას გისურვებთ, ბატონო ბლეზ! - თქვა ქვრივმა. - რადგან 

პეიზაჟების დასახატავად მიდიხართ, რად არ გინდათ ბატონი ბროტოც თან 

წაიყვანოთ? ისიც ხომ მხატვარია. 

- ძალიან კარგი! - თქვა ჟან ბლეზმა, - მოქალაქე ბროტო, წამოდით ჩვენთან ერთად. 



როცა ბროტო, რომელსაც საზოგადოება და მხიარულება უყვარდა, დარწმუნდა, 

ზედმეტი არ ვიქნებიო, - იგი დათანხმდა. 

ელოდიმ მეოთხე სართულზე აირბინა და გადაჰკოცნა მოქალაქე გამლენის ქვრივი, 

რომელსაც დედას ეძახოდა. ახალგაზრდა ქალი თეთრ ტანისამოსში იყო 

გამოწყობილი და ლევანდის სურნელებას აკმევდა. 

მოედანზე მათ ორცხენიანი ძველი ეტლი უცდიდა. როზა ტევენენი შიგ იჯდა 

ჟიულიენა აზართან ერთად. ელოდიმ მარჯვნივ მსახიობი ქალი დასვა, თვითონ 

მარცხნივ დაჯდა, ხოლო წერწეტი ჟიულიენა შუაში ჩაისვა. ბროტო უკანა სკამზე 

დაჯდა მოქალაქე ტევენენის ასულის პირდაპირ; ევარისტი - ელოდის პირდაპირ. 

დევის ტოლა ფილიპ დემაი კი მეეტლის გვერდით მოთავსდა; გრავიორი მეეტლეს 

უცნაურ ამბებს უყვებოდა ამერიკის შესახებ, სადაც ხეები, მისი სიტყვებით, ძეხვებსა 

და კუპატებს ისხამდნენ. 

მოქალაქე ბლეზი, როგორც საუცხოო მხედარი, ცხენზე იჯდა და, მტვრის თავიდან 

ასაცილებლად, ეტლს წინ უსწრებდა. 

რამდენადაც ეტლი ქალაქის განაპირა ქუჩებს სცილდებოდა, იმდენად მოგზაურები 

ივიწყებდნენ ყოველდღიურ საზრუნავს; მინდვრებისა, მცენარეებისა და ცის 

დანახვაზე მათი ფიქრი მომღიმარი და ნაზი ხდებოდა. ელოდი ოცნებაში წავიდა: 

წარმოიდგინა, რომ წიწილების გასაზრდელად იყო გაჩენილი და ვითომ სადღაც 

სოფელში ცხოვრობდა მდინარის ნაპირას, ტყის მახლობლად, ევარისტთან ერთად, 

რომელიც ვითომ მომრიგებელი მოსამართლე იყო. 

გზის განაპირას ჩამწკრივებული ხეები თითქო ეტლის შესახვედრად მორბოდნენ. 

სოფელში ეზოს მცველი ძაღლები ყეფით თავს ესხმოდნენ ეტლს და ცხენებს ფეხებზე 

ეცემოდნენ, ხოლო ქუჩაში გაწოლილი მეძებარი ზანტად დგებოდა; ქათმები უცებ 

იფანტებოდნენ, ბატები კი მჭიდროდ შეჯგუფულნი წყნარად მიდიოდნენ. 

შეთხუპნული ბავშვები ეტლს ცნობისმოყვარეობით უცქეროდნენ. თბილი დილა 

იდგა, ცა ნათელი იყო, დამსკდარი მიწა წვიმას ელოდებოდა. მგზავრები ჩამოხტნენ 

ვილჟუიფის მახლობლად, დემაი ხილის გამყიდველ ქალთან შევიდა ალუბლის 

საყიდლად, რათა ქალებისთვის პირი გაესველებინა. მაგრამ გამყიდველი ქალი 

ლამაზი იყო: დემაი აღარ ბრუნდებოდა. ფილიპ დიუბუამ სახუმარო სახელი დაუძახა, 

როგორც ჩვეულებრივ, მეგობრები ეძახოდნენ. 

- ჰეი, ბარბარუ!.. ბარბარუ!..[79] 

ამ წყეული სახელის გაგონებაზე გამვლელებმა ყურები ცქვიტეს, ხოლო ფანჯრებში 

თავები გამოჩნდა; და როცა მოქალაქეებმა დუქნიდან გამოსული ახალგაზრდა, 

ლამაზი მამაკაცი დაინახეს გახსნილი ჟილეტით, ფრიალა ყელსახვევით მდევისებურ 

მკერდზე, ალუბლის კალათით ხელში და ჯოხზე წამოცმული სერთუკით, ის 

გაძევებულ ჟირონდელად მიიღეს: სანკიულოტები თავს დაესხნენ კიდეც და, 

პროტესტების მიუხედავად, მუნიციპალიტეტში წაყვანას უპირებდნენ, თუ ბებერ 

ბროტოს, გამლენს და სამ ახალგაზრდა ქალს არ დაემოწმებიათ, რომ ამ მოქალაქეს 

ფილიპ დემაი ერქვა და გრავიორიც იყო და ნაღდი იაკობინელიც. მაგრამ მაინც 

საჭირო აღმოჩნდა, საეჭვო პირს მოქალაქეობის მოწმობა ეჩვენებინა, რომელიც მას 

შემთხვევით აღმოაჩნდა, რაც დიდად გასაკვირველი იყო ამ დაუდევარი 



ადამიანისაგან. ამის შემდეგ დემაიმ თავი დააღწია სოფლის პატრიოტებს, ისე რომ 

არაფერი დაჰკლებია, გარდა მაქმანიანი მანჟეტისა, რომელიც მიწევ-მოწევის დროს 

მოჰგლიჯეს; ეს დანაკლისი კი ადვილი ასატანი იყო. ნაციონალურმა გვარდიელებმა 

ბოდიშიც კი მოიხადეს და ტრიუმფით წაყვანაც დაუპირეს მუნიციპალიტეტში. 

გათავისუფლებულ დემაის ქალები გარს შემოეხვივნენ. გრავიორს ფილიპ დიუბუა არ 

უყვარდა, იჭვნეულობდა, რომ იგი თაღლითობდა; ზემოდან გადახედა და მწარე 

ღიმილით უთხრა: - დიუბუა, თუ კიდევ ბარბარუ მიწოდე, ბრისოს დაგარქმევ; იგი 

პატარა ტანის, მსუქანი და სასაცილო კაცია; ზეთიანი თმა და ოფლიანი ხელები აქვს. 

ყველას ეგონება, რომ ურცხვი ბრისო ხარ, ხალხის მტერი და აღშფოთებული 

რესპუბლიკელები პირველ ბოძზე ჩამოგკიდებენ... გესმის თუ არა? 

მოქალაქე ბლეზმა ის იყო ცხენს წყალი დაალევინა და ყველას არწმუნებდა, 

მოვაგვარე საქმეო, თუმცა ცხადი იყო, რომ საქმე უმისოდ მოგვარდა. 

მგზავრები ეტლში ჩასხდნენ. გზაში დემაი არწმუნებდა მეეტლეს, რომ სწორედ ამ 

ლონჟიუმოს მინდორზე ერთ დროს მთვარის მცხოვრებლები ჩამოვარდნენო. 

ფორმითა და ფერით ისინი ბაყაყებს წააგავდნენ, მხოლოდ უფრო მაღალი ტანისანი 

იყვნენო. ფილიპ დიუბუა და გამლენი ხელოვნებაზე ლაპარაკობდნენ. დიუბუა - 

რენიოს მოწაფე, რომში იყო ნამყოფი. მას ნანახი ჰქონდა რაფაელის მიერ 

შესრულებული კედლის მხატვრობა, რომელსაც ყველა შედევრზე მაღლა აყენებდა. 

აღტაცებული იყო აგრეთვე კორეჯოს კოლორიტით, ჰანიბალ კარაჩის 

გონებამახვილობით და დომინიკინის ნახაზით, მაგრამ სტილის მხრით 

შეუდარებლად მიაჩნდა პომპეო ბატონის სურათები. რომში ყოფნის დროს ბატონ 

მენაჟოსა და მადამ ლებრენთან ერთად დადიოდა: ორივენი რევოლუციის 

მოწინააღმდეგენი იყვნენ; ამიტომ მათ შესახებ არაფერს ამბობდა, მაგრამ აქებდა 

ანჯელიკა კაუფმანს, რომელსაც მისი აზრით, გემოვნებაც ჰქონდა და ანტიკური 

ხელოვნების ცოდნაც. 

გამლენი სწუხდა, რომ ფრანგული ხელოვნების დაგვიანებულ აღორძინებას ასე ჩქარა 

დიდი დაქვეითება მოჰყვა. ამის მიზეზად თვლიდა საზოგადოების ზნეჩვეულებებსა 

და აკადემიას, რომელიც, თავის მხრით, ზნეჩვეულებების გამომხატველი იყო, მაგრამ 

აკადემია საბედნიეროდ მოსპეს და დავიდი და მისი სკოლა, ახალი პრინციპების 

მიხედვით, თავისუფალი ხალხის შესაფერ ხელოვნებას ჰქმნიდნენ, ახალგაზრდა 

მხატვრებში გამლენი პირველ რიგში ჰენეკენსა და ტოპინო ლე ბრენს ასახელებდა. 

ფილიპ დიუბუა დავიდზე მაღლა თავის მასწავლებელს, რენიოს აყენებდა და 

აგრეთვე ახალგაზრდა ჟერარზე ამყარებდა დიდ იმედებს. 

ელოდი ქათინაურებს უძღვნიდა მოქალაქე ტევენენის ასულის წითელი ხავერდის 

ქუდს და თეთრ კაბას. მსახიობი ქალი თავის მხრით თანამგზავრი ქალების 

ტანისამოსს აქებდა და ამტკიცებდა, ტანისამოსი მით უკეთესია, რაც ნაკლებ არის 

შემკობილიო. 

- საუკეთესო სამკაული უბრალოებაა, - ამბობდა მსახიობი ქალი, - ამას ჩვენ თეატრში 

ვტყობილობთ, სადაც ტანისამოსმა ყველა მოძრაობა უნდა გამოააშკარაოს. ამაშია მისი 

მშვენიერება, მეტი არც არის საჭირო. 



- თქვენ მართალი ხართ, ჩემო კარგო, - უპასუხა ელოდიმ. - მაგრამ ჩაცმა-დახურვაში 

არაფერი არ ჯდება ისე ძვირად, როგორც უბრალოება. თუ ზიზილპიპილებიან კაბას 

ვიცვამთ, ეს ყოველთვის ცუდი გემოვნების ბრალი როდია; ხანდახან ეს ეკონომიის 

გულისთვისაც ხდება. 

ქალები დიდი ინტერესით ლაპარაკობდნენ შემოდგომის მოდებსა, სწორ კაბებსა და 

მოკლე ტალიებზე. 

- რამდენად იმახინჯებენ ქალები თავს, რომ მოდას მისდევენ! - თქვა ტევენენის ქალმა. 

- ადამიანმა თავის სხეულის ფორმების მიხედვით უნდა ჩაიცვას. 

- მშვენიერია მხოლოდ ერთი რამ, - თქვა გამლენმა: - ქსოვილის უბრალოდ მოსხმა 

ტანზე და დანაოჭება. გამოჭრილი და შეკერილი ტანისამოსი საშინელია. 

ეს აზრი უფრო შესაფერისი იყო ვინკელმანის[80] წიგნისათვის, ვიდრე 

ადამიანისათვის, რომელიც პარიზელ ქალებს ებაასებოდა, და ამიტომ 

უყურადღებოდ იქნა დატოვებული. 

- ზამთარში, - თქვა ელოდიმ, - ჩაიცვამენ დაბამბულ ლაპლანდურ პალტოებს, 

ფლორანსისა და სიცილიენისაგან შეკერილს, და წელში გადაჭრილ ზულიმურ 

რედინგოტებს, რომლებიც ჟილეტით შეიკვრება, თურქული წესით. 

- ეს სულ ღატაკი ხალხის ხრიკებია, - თქვა ტევენენის ქალმა, - ეგ ყველაფერი 

მზატანსაცმელის მაღაზიებში იყიდება. მე მყავს ერთი პატარა მკერავი ქალი, 

რომელიც ანგელოზივით მუშაობს და ძვირსაც არ იღებს: მე მიგიყვანთ მასთან, ჩემო 

ძვირფასო. 

ჩქარი, მსუბუქი სიტყვები ფრთაშესხმული მიმოქროდნენ მოლაპარაკეებს შორის, 

შლიდნენ ანუ აფრიალებდნენ ნატიფ ქსოვილებს, ზოლიან ფლორანს, პეკინს, 

სიცილიენს, გაზს, ნანკინს. 

ბებერი ბროტო უსმენდა და მელანქოლიური სიტკბოებით ოცნებობდა სეზონის 

თხელ ქსოვილებზე, რომელიც მომხიბლავი სხეულის ნაკვთებს ჰფარავენ, ორიოდე 

წელიწადს ცოცხლობენ, კვდებიან და ხელახლად იბადებიან მინდვრის 

ყვავილებივით. და მისი თვალები, რომელნიც ხან ამ სამ ახალგაზრდა ქალს 

შესცქეროდნენ, ხან ხნულებში ამოსულ გვირილისა და ყაყაჩოს ყვავილებს, 

ცრემლებით ინამებოდნენ. 

ცხრა საათისათვის ორანჟის მიაღწიეს და ჩამოხტნენ „ზარის“ სასტუმროში, რომელიც 

ცოლქმარს, პუატრინებს ეჭირათ. მოქალაქე ბლეზს მოესწრო კიდეც თავისი 

ტანისამოსის გაწმენდა და ქალებს ეტლიდან ჩამოსვლას შველოდა. სადილის 

დაკვეთის შემდეგ მთელი საზოგადოება, სოფლელი ბიჭის წინამძღოლობით, 

ყუთებითა, კარტონებით, მოლბერტებითა და ქოლგებით ქვეითად გაემგზავრა იმ 

საუცხოო ადგილისაკენ, სადაც ორჟი და ივეტი ერთდება და საიდანაც ჩანს 

ამწვანებული ლონჟიუმოს ველი, სენის ნაპირები და სენტჟენევიევის ტყე. 

ჟან ბლეზი მხატვრების ჯგუფს მეთაურობდა და ყოფილ ფინანსისტს ეხუმრებოდა. ის 

ლაპარაკში წამდაუწუმ ასახელებდა ვერბოკე სულგრძელს, დამტარებელ ქალს 

კატერინა კვისოს, შოდრონის ქალებს, ჯადოქარ გალიშეს და უფრო თანამედროვე 



პერსონაჟებსაც, კადე რუსელსა და ქალბატონ ანგოს. ევარისტმა უცებ ბუნების 

სიყვარული იგრძნო: თვალები ცრემლებით ევსებოდა, როცა ხედავდა გლეხებს, 

რომელნიც ძნებს ჰკრავდნენ; გული თანხმობის და სიყვარულის ოცნებით ჰქონდა 

ავსილი. დემაი ქალებს თმაში ბაბუაწვერას მსუბუქ თესლს აყრიდა. სამივე ქალს, 

როგორც ქალაქის მცხოვრებლებს, თაიგულები უყვარდათ და მინდორში 

აგროვებდნენ პირბამბას, რომლის ყვავილები თავთავებად არტყია ღეროს ირგვლივ, 

სართულებად დალაგებულ ნაზ ლილისფერ მაჩიტას, სურნელოვანი ვერბენის წვრილ 

შტოებს, დიდგულას, პიტნას, ალისარჩულს, ყვავისკუდას. ერთი სიტყვით, მთელი იმ 

მცენარეულის შეგროვებას შეუდგნენ, რომელსაც ზაფხულის მიწურული იძლევა. ჟან-

ჟაკ რუსომ ბოტანიკის მოდა შემოიტანა მოქალაქე ქალების საზოგადოებაში, ამიტომ 

მათ ყველა ყვავილების სახელები და მნიშვნელობა იცოდნენ. ელოდის ხელში 

დაეფშხვნა ნაზი ყვავილის თავები. მან ამოიოხრა: - ეჰე, ყვავილები კვდებიან კიდეც. 

ყველანი საქმეს შეუდგნენ და შეეცადნენ, ბუნება ისე აესახათ, როგორც მათ 

ეჩვენებოდათ, მაგრამ თითოეული ამა თუ იმ ოსტატის თვალით ხედავდა. ფილიპ 

დიუბუამ, ჰიუბერ რობერის[81] ჟანრის მიხედვით მიტოვებული ფირმა, მოჭრილი 

ხეები, გამშრალი ხევი დახატა. ევარისტ გამლენმა ივეტის ნაპირას პუსენის[82] 

პეიზაჟები აღმოაჩინა. ფილიპ დემაი სამტრედეს წინ იჯდა და, კალოსა[83] და 

დიუპლესის[84] მანერის მიხედვით მუშაობდა. მოხუცი ბროტო თავის თავს 

ფლამანდიელების მიმბაძველად თვლიდა და დიდის გულმოდგინებით ძროხას 

ხატავდა; ელოდი ქოხის ესკიზს აკეთებდა, ხოლო მისი მეგობარი, საღებავების 

გამყიდველი ქალი ჟულიეტა - ფერადებს უმზადებდა. ბავშვები ზედ ეკვროდნენ 

ელოდის და მის ესკიზს ხარბად უცქეროდნენ. ქალი მათ განზე სწევდა და ხანდახან 

შაქრის ყინულს აძლევდა. მოქალაქე ტევენენის ქალი ამ შეთხუპნულ ბავშვებს 

ასუფთავებდა, ჰკოცნიდა და თმაში ყვავილებს უკეთებდა. იგი მათ მელანქოლიურად 

ეფერებოდა იმიტომ, რომ თვითონ დედობის სიხარული არ განეცადა და, ამას გარდა, 

ნაზი გრძნობის გამოხატვით თავისთავის გამშვენიერება უნდოდა. 

მხოლოდ ერთადერთი ტევენენის ქალი არ ხატავდა. იგი ცდილობდა როლის 

შესწავლას და კიდევ უფრო თავის მოწონებას. ხელში რვეული ეჭირა და მსუბუქი 

ნაბიჯით და მომხიბლავი სახით ხან ერთთან მივიდოდა, ხან მეორესთან. „არც ფერი 

აქვს, არც ფიგურა, არც სხეული, არც ხმა“, ამბობდნენ ქალები; ამისდა მიუხედავად 

იგი სივრცეს მოძრაობით, ფერადებით და ჰარმონიით ავსებდა. ეს ქალი შემჭკნარი და 

ლამაზი, მიბნედილი და დაუღალავი იყო ერთსა და იმავე დროს და მთელი 

საზოგადოების სიხარულს წარმოადგენდა. თუმცა ცვალებადი გუნება ჰქონდა, მაგრამ 

მაინც ყოველთვის მხიარული, მგრძნობიარე, ფიცხელი იყო, ამასთანავე ადვილად 

შემთვისებელი; მარილიანი ლაპარაკი იცოდა, გულზვიადიც იყო და თავმდაბალიც, 

გულწრფელიც და ყალბიც; და თუ ეს მომხიბლავი როზა ტევენენი კარგად ვერ 

აწარმოებდა თავის საქმეებს, თუ გაღმერთებული არ იყო, ამის მიზეზი ცუდი დროება 

იყო და აგრეთვე ის გარემოება, რომ პარიზში გრაციებს საკურთხევლებს აღარ 

უგებდნენ და საკმეველს აღარ უკმევდნენ. ელოდი გრიმასებს აკეთებდა და 

დედინაცვალს უწოდებდა, როცა მის შესახებ ლაპარაკობდა, მაგრამ ძალაუნებურად 

ექვემდებარებოდა მის მომხიბლავ გარეგნობას. 

ფეიდოს თეატრში „ვიზიტანდინებს“ ამზადებდნენ; როზა გახარებული იყო, რომ იქ 

ისეთს როლს შეასრულებდა, რომელიც მეტად ბუნებრივი იყო. ის ბუნებრიობას 

ეძებდა ყველგან. 



- განა „პამელას“ აღარ ვიხილავთ? - იკითხა დემაიმ. 

„ნაციის თეატრი“ დაკეტილი იყო, ხოლო მსახიობები სატუსაღოებში ისხდნენ. 

- განა ეს თავისუფლებაა? -წამოიძახა ტევენენის ქალმა და მშვენიერი თვალები 

ზეცისკენ აღაპყრო. 

- „ნაციის თეატრის“ მსახიობები არისტოკრატები არიან, - თქვა გამლენმა, - ამას 

გარდა, მოქალაქე ფრანსუას პიესა მაყურებელში სინანულს იწვევს, რომ 

თავადაზნაურობამ პრივილეგიები დაჰკარგა. 

- მაშ, ბატონებო, - თქვა ტევენენის ქალმა, - თქვენ მხოლოდ იმათი მოსმენა 

შეგიძლიათ, ვინც გეპირფერებათ? 

შუადღისას ყველამ შიმშილი იგრძნო და მთელი ეს პატარა საზოგადოება 

სასტუმროში დაბრუნდა. 

ევარისტი ელოდის გვერდით იჯდა, იღიმებოდა და პირველ შეხვედრის დღეებს 

ახსენებდა: - ორი ბარტყი ბუდიდან ფანჯრის რაფაზე ჩამოვარდა. თქვენ მათ 

ჰკვებავდით; ერთი წამოიზარდა და გაფრინდა. მეორე მოკვდა ბამბის ბუდეში, 

რომელიც თქვენ გაუკეთეთ. სწორედ ეს უფრო მეტად მიყვარდაო, თქვით თქვენ. იმ 

დღეს თქვენ წითელი ლენტი გქონდათ თმაში, ელოდი. 

ფილიპ დიუბუა და ბროტო ცოტათი მოშორებით ისხდნენ და რომზე ლაპარაკობდნენ, 

სადაც ორივენი ყოფილიყვნენ, ბროტო 1772 წელს, დიუბუა კი აკადემიის უკანასკნელ 

დღეებში. და ბებერ ბროტოს პრინცესა მონდრაგონეც გაახსენდა, რომელსაც იგი 

სიამოვნებით გაუზიარებდა თავის გულის ნადებს, მაგრამ ეს შეუძლებელი იყო, 

რადგან ქალს გრაფი ალტიერი ისე დასდევდა, როგორც ჩრდილი. ფილიპ დიუბუამ 

თქვა, ერთხელ სადილზე მიწვეული ვიყავი კარდინალ დე ბერნისთან, რომელიც 

მეტად თავაზიანი მასპინძელი იყო ყოველთვისო. 

- მე ვიცნობდი კარდინალს, - თქვა ბროტომ, - და ვამაყობ, რომ რამდენიმე ხნის 

განმავლობაში დაახლოებულიც ვიყავი მასთან: მას უყვარდა ნაძირალების 

მეგობრობა, მეტისმეტად სასიამოვნო ადამიანი იყო და, თუმცა ზღაპრების 

გავრცელება ხელობად ჰქონდა გადაქცეული, მის ნეკში მეტი იყო საღი ფილოსოფია, 

ვიდრე ამ თქვენი იაკობინელების თავებში, რომელთაც ჩვენი გატენა უნდათ 

ზნეობითა და რელიგიით. რასაკვირველია, მე ჩვენი უბრალო ხუცები მირჩევნია, 

რომელთაც არ ესმით, რას ლაპარაკობენ და რას აკეთებენ, ვიდრე ეს გაცოფებული 

კანონმდებლები, რომელნიც გულმოდგინედ თავებს გვჭრიან გილიოტინაზე, რათა 

უფრო ბრძენი და სათნონი გაგვხადონ, და გვაიძულებენ თაყვანი ვსცეთ უზენაეს 

არსებას, რომელსაც ისინი თავის მსგავსად შეუქმნია. წარსულ დროებაში 

დეზილეტების კარის ეკლესიაში მღვდელმსახურებას ასრულებდა ერთი საწყალი 

ხუცესი, რომელიც ღვინის გადაკვრის შემდეგ ამბობდა: „ნუ გაკიცხავთ ცოდვილებს: 

ჩვენ, უღირსი მღვდლები, ხომ მათი შემწეობით ვცხოვრობთ!“ დამეთანხმეთ, ბატონო, 

რომ ამ ლოცვანის მცოხნელს საღი აზრები ჰქონდა მმართველობაზე. საჭიროა ეს 

შევიგნოთ და ადამიანები ვმართოთ ისე, როგორც ისინი არიან და არა ისე, როგორც 

ჩვენ გვინდა, რომ იყვნენ. 



ტევენენის ქალი ბებერ ბროტოს მიუახლოვდა. მან იცოდა, რომ ეს კაცი ერთს დროს 

ხელგაშლილად ცხოვრობდა და მისი ფანტაზია ამ ბრწყინვალე მოგონებით ამკობდა 

ყოფილი ფინანსისტის ახლანდელ სიღარიბეს. თვით ეს სიღარიბე ამ ქალს ნაკლებ 

დამამცირებლად მიაჩნდა, რადგან ყველას ეხებოდა და საზოგადოების გაკოტრებით 

იყო გამოწვეული. დიდის ცნობისმოყვარეობით და მოკრძალებით უცქეროდა, 

იმიტომ რომ იმ ხელგაშლილი თაობების ნაშთად თვლიდა, რომელთაც მისი უფროსი 

ამხანაგი ქალები აქებდნენ. და ამას გარდა დიდად მოსწონდა ამ ადამიანის 

საქციელიც, მისი ყავისფერი რედინგოტიც, რომელიც გახუნებული და სუფთა იყო 

ერთსა და იმავე დროს. 

- ბატონო ბროტო, - თქვა ქალმა, - ცნობილია, რომ წინათ, გაჩირაღდნებულ ღამეებში, 

თქვენ მსახიობ და მოცეკვავე ქალებთან ერთად რომელიმე მშვენიერ პარკში 

მირტების ჩრდილებისკენ მიიპარებოდით და შორეული ფლეიტების და 

ვიოლინოების ხმას ყურს უგდებდით... ეჰ, ოპერის და ფრანგული კომედიის ღმერთ-

ქალები უფრო ლამაზები იყვნენ, ვიდრე ჩვენ ვართ, ბეჩავი ნაციონალური თეატრის 

მსახიობები. 

- სრულიადაც არა, ქალბატონო, - უპასუხა ბროტომ, - დარწმუნებული იყავით, რომ 

თუ ამ დროს რომელიმე თქვენი მსგავსი ქალი გამოჩენილიყო, ის როგორც უბადლო 

მბრძანებელი, გაისეირნებდა იმ პარკში, რომელიც თქვენ ასე მომხიბვლელად გაქვთ 

წარმოდგენილი... 

„ზარის“ სასტუმროს სოფლური ელფერი ჰქონდა. დეკის ტოტი ზევიდან 

დასცქეროდა დიდ ჭიშკარს, რომელსაც მგზავრი ნესტიან ეზოში შეჰყავდა, სადაც 

ქათმები ნაგავს კენკავდნენ. ეზოს ბოლოში ორსართულიანი სახლი იდგა, 

ხავსმოკიდებული კრამიტის სახურავითა და ვარდის ბუჩქებში დამალული 

კედლებით. მარჯვნივ, დაბალი ღობის იქით, შეკრეჭილი ხეების წვერები მოჩანდა, 

ხოლო მარცხნივ თავლა იდგა საბძელითურთ. კედელზე კიბე იყო მიყუდებული. იქვე 

ახლო ფანჩატურის ქვეშ სამეურნეო იარაღები და ხის ჯირკვები ეყარა და ძველი 

კაბრიოლეტი იდგა, საიდანაც მამალი ქათმებს დარაჯობდა. ეზოს ამ მხრივ გომური 

საზღვრავდა; მის წინ ძეგლივით ნაკელის გროვა იყო ამართული. დაბალი ტანის 

ჩამრგვალებული, ჩალისფერთმიანი გოგონა ორთითით ატრიალებდა ამ ნაკელს. 

ფეხები და ხის ქოშები გათხუპნული ჰქონდა; აკაპიწებული ზედატანის ქვეშ ნათლად 

ჩანდა მსხვილი და მოკლე კანჭები. ფილიპ დემაი გოგოს ინტერესით უცქეროდა. იგი 

გააკვირვა ბუნების ახირებულმა თამაშობამ, რომელმაც ეს დაბალი ჯმუხი არსება 

შეჰქმნა. მაგრამ ამ დროს მოსამსახურეს სასტუმროს პატრონმა დაუძახა: - ეი, ხის 

ნამორო, წადი, წყალი მოიტანე! 

გოგო მოტრიალდა და წითური სახე და ფართო პირი გამოაჩინა; კბილები ჩაცვენილი 

ჰქონდა. ხარის რქა იყო საჭირო, რომ ეს მძლავრი კბილები დაეყრევინებინა. ორთითი 

მხარზე გაიდო და გაიცინა. კუნძებივით მსხვილი ტიტველი მკლავები მზეზე 

ბრწყინავდა. 

სუფრა დაბალ ოთახში იყო გაშლილი. კედელზე ძველი თოფები ეკიდა, ბუხარში 

ქათმები იწვებოდა. ოთახი კირით იყო შეთეთრებული, სინათლე მხოლოდ კარების 

მწვანე შუშებიდან და ერთადერთი ფანჯრიდან შემოდიოდა: ამ ფანჯარასთან 

დიდედა თავის ჯარას ატრიალებდა, მას რეგენტის [85] დროის მაქმანიანი 



თავსახურავი ჰქონდა. სახეზე ბუზები ასხდებოდნენ, მაგრამ დედაბერი ყურადღებას 

არ აქცევდა. პატარაობისას მას ენახა, როგორ გაიარა ეტლით ლუი მეთოთხმეტემ. 

სამოცი წლის წინათ პარიზში ყოფილიყო. სუსტი ღიღინით ახალგაზრდა ქალებს 

მოუყვა, რომ ქალაქის რატუშა, ტიულრის სასახლე და სამარიტენი ნახა. გაიხსენა, 

როცა სამეფო ხიდზე გავდიოდი, ვაშლებით სავსე ნავს მოვკარი თვალიო. ნავი 

გადატრიალდა, ვაშლები წყალმა წაიღო და მთელი მდინარე თითქო გაწითლდაო. 

მან იცოდა, რა ცვლილებები მოხდა სამეფოში, განსაკუთრებით, რა შუღლი 

წარმოებდა იმ მღვდლებს შორის, რომელთაც შეჰფიცეს და რომელთაც არ შეჰფიცეს 

ახალ წეს-წყობილებას[86]; იცოდა აგრეთვე, რომ ომები წარმოებდა, შიმშილობა 

მძვინვარებდა და ზეცა ცუდ ნიშნებს იძლეოდა. არ სწამდა, რომ მეფე მკვდარი იყო: 

იგი გვირაბში გააპარეს, ხოლო მის მაგივრად ჯალათს ჩვეულებრივი ადამიანი 

მისცესო. 

დიდედასთან კალათი იდგა, რომელშიც პაწია ჟანო პუატრინი იწვა. ტევენენის ქალმა 

ძეწნის კალათი ასწია და ბავშვს გაუცინა. პაწია ციებ-ცხელებით იყო 

დაუძლურებული და სუსტად კვნესოდა. ეტყობოდა, ძალიან ავად იყო; ექიმიც კი 

მოიწვიეს, მოქალაქე პელპორტი, რომელიც კონვენტის დეპუტატის მოადგილე იყო 

და ჯილდოს არ ღებულობდა ექიმობისათვის. 

მოქალაქე ტევენენის ასული თავისთავს ყველგან შინაურულად გრძნობდა; არ 

მოეწონა მოსამსახურე გოგოს მიერ გარეცხილი ჭურჭელი და დაიწყო თეფშებისა, 

ჯამების და ჩანგლების წმენდა. მოქალაქე ქალი პუატრინი წვენს ხარშავდა, 

დროგამოშვებით გემოსაც უშინჯავდა, როგორს კარგს დიასახლისს შეეფერება; 

ელოდი ამ დროს ახლად გამოღებულ ოთხლივრიან პურს სჭრიდა; გამლენმა ეს 

შეამჩნია და უთხრა: - ამ რამდენიმე დღის წინათ ვიღაც გერმანელის მიერ დაწერილი 

წიგნი წავიკითხე, ძალიან კარგად გადმოთარგმნილი. ავტორის სახელი აღარ მახსოვს. 

იქ ნაამბობია, რომ ლამაზი ახალგაზრდა ქალი სახელად შარლოტა, თქვენსავით პურს 

სჭრიდა თურმე, ელოდი, და ამას ისე ლაზათიანად შვრებოდა, რომ მოთხრობის 

გმირს ვერტერს[87] შეუყვარდაო. 

- და ეს ამბავი ჯვარისწერით მთავრდება? - იკითხა ელოდიმ. 

- არა, - უპასუხა ევარისტმა: - ვერტერის თვითმკვლელობით მთავრდება. 

მადიანად ისადილეს, რადგან ძალიან შიოდათ; მაგრამ საჭმელი ნაკლები იყო, ჟან 

ბლეზი უკმაყოფილო დარჩა. იგი გასტრონომი იყო, კარგი ჭამა-სმა ცხოვრების 

მიზნად მიაჩნდა; საყოველთაო შიმშილი მის გაუმაძღრობას კიდევ უფრო 

აღიზიანებდა. რევოლუციამ ყველა ქვაბები სახლში პირქვე დაამხო; ჩვეულებრივმა 

მოქალაქეებმა არ იცოდნენ, რა ეჭამათ. ჟან ბლეზივით მოხერხებული ადამიანები, 

რომელნიც საერთო სიღატაკის დროს გამდიდრდნენ, რესტორნებში დადიოდნენ და 

მუცელს ივსებდნენ. რაც შეეხება ბროტოს, რომელიც თავისუფლების მეორე წელს 

წაბლითა და პურის ნამტვრევებით იკვებებოდა, ხანდახან გრიმო დელა რენიერთან 

შედიოდა ელისეს მინდვრის თავში. მას უნდოდა ფაქიზი გასტრონომის სახელი 

დაემსახურებინა და თუმცა სუფრაზე პუატრინის მიერ ღორის ქონით მომზადებული 

კომბოსტო ედო, მაინც მეცნიერული სამზარეულოს რეცეპტებსა და გასტრონომიულ 

დარიგებებს იძლეოდა; რადგან გამლენმა განაცხადა, რესპუბლიკელი არაფრად 



თვლიდა ჭამა-სმის სიამოვნებასო, ყოფილმა მოიჯარადრემ, ანტიკური ქვეყნის 

მცოდნემ, ახალგაზრდა სპარტანელს შავი შეჭამადის ზუსტი რეცეპტი მისცა. 

სადილის შემდეგ ჟან ბლეზმა, რომელიც არასოდეს არ ივიწყებდა სერიოზულ 

საქმეებს, თავის მოხეტიალე აკადემიას სასტუმროს ესკიზები გააკეთებინა; მას ეს 

ხავსიანი შენობა რომანტიკულად მიაჩნდა. როცა ფილიპ დემაი და ფილიპ დიუბუა 

თავლას ხატავდნენ, მოსამსახურე გოგომ ღორებს საკვები გამოუტანა. ამ დროს 

დაბალი დარბაზიდან ექიმი პეპორტი გამოვიდა, რომელიც პაწია პუატრინის 

გასასინჯად მოსულიყო, მხატვრებს მიუახლოვდა, ქება შეასხა მათ ნიჭს, სასახელოს 

მთელი ერისათვის, და შემდეგ მათი ყურადღება გოჭებშუა ჩამდგარ გოგოს მიაპყრო: - 

შეხედეთ ამ არსებას, ეს ერთი გოგო კი არ არის, როგორც შეიძლება თქვენ გეგონოთ, 

ეს ორი გოგოა. იცოდეთ, ნართაულად როდი ვლაპარაკობ. მისი აღნაგობის 

არაჩვეულებრივმა ზომამ გამაკვირვა. ერთხელ გავსინჯე და დავრწმუნდი, ყოველი 

მისი ძვალი ორმაგია; თვითეულ თეძოში, თვითეულ მხარში ორ-ორი ძვალი აქვს. 

ჩემი აზრით, აქ ტყუპი ადამიანია შეკავშირებული ან, უკეთ ვთქვათ, შედუღებული. 

ძალიან საინტერესო შემთხვევაა. ეს ამბავი ბატონ სენტილერს[88] შევატყობინე; 

ძალიან მადლობელი დარჩა. აქ ბუნების უცნაურობას ვხედავთ, მოქალაქეებო; ეს 

ხალხი ამ გოგოს „ხის ნამორს“ ეძახის. უფრო სწორი იქნებოდა „ხის 

ნამორები“ დაერქვათ. ბუნებაშიც ბევრი რამ არის ახირებული... ღამე მშვიდობისა, 

მოქალაქე მხატვრებო! ღამე ქარიშხლიანი იქნება... 

როდესაც ბლეზის აკადემიამ სანთლებით განათებულ დარბაზში ივახშმა, იგი შემდეგ 

სასტუმროს ეზოს მოეფინა და პუატრონის ქალ-ვაჟთან ერთად კუკუმალულობის 

თამაში დაიწყო. ამ თამაშში ყმაწვილმა ქალებმა და კაცებმა იმდენი სიცოცხლე 

შეიტანეს, რომ თუ კაცი მათ ასაკს არ გაითვალისწინებდა, ამ მხიარულებას უთუოდ 

დროის სიდუხჭირესა და საყოველთაო ურწმუნოებას მიაწერდა. როდესაც მთლად 

ჩამობნელდა, ჟან ბლეზმა სტუმრებს შესთავაზა, საწინდარი ვითამაშოთ დარბაზშიო. 

ელოდიმ კი „გულზე ნადირობის“ თამაში მოითხოვა. ეს ყველას მოეწონა. ელოდის 

მითითებით ფილიპ დემაიმ ავეჯზე, კარებზე და კედლებზე ცარცის შვიდი გული 

დახატა. ესე იგი იქ მყოფ მოთამაშეთა რიცხვზე ერთით ნაკლები. მოხუცი ბროტოც 

დათანხმდა თამაშს. წრე შეჰკრეს, ცეკვა-თამაში გამართეს და იმღერეს „ლა ტურ, 

გაფრთხილდი“, შემდეგ ელოდის ნიშანზე, დაიშალნენ და ყოველი მათგანი გაიქცა 

დახატულ გულზე ხელის დასადებად. დაბნეულ და მოუქნელ გამლენს თავისუფალი 

გული არ შეხვდა. მან ელოდის მისცა თავისი საწინდარი - ჯიბის დანა, რომელშიც 

სენჟერმენის ბაზრობაზე ექვსი სუ მისცა და რომლითაც პური მოუჭრა საბრალო 

მოქალაქე დიუმონტეის. თამაში განახლდა. ბლეზმა, ელოდიმ, ბროტომ და ქალმა, 

რომლებსაც თავისუფალი გულები არ შეხვდათ, რიგ-რიგობით დაალაგეს თავისი 

საწინდრები: ბეჭედი, ხელჩანთა, ტარსიკონის ყდიანი წიგნი და სამაჯური. შემდეგ 

ალალ-ბედზე საწინდრების ამოღება დაიწყეს და იმისათვის, რომ თავისი საწინდარი 

გამოესყიდათ, ყველას თავისი ნიჭის გამომჟღავნება მოუხდა: სიმღერისა ან ლექსის 

თქმა. ბროტომ საფრანგეთის მფარველის სიტყვა წარმოთქვა „ორლეანელი 

ქალწულიდან“[89]: „მე ვარ დენისი და წმიდანი საქმიანობით, მიყვარს გალლია“... 

მოქალაქე ბლეზმა, რომელიც ნაკლებ განსწავლული იყო, რიჩმონდის სიტყვებით 

უყოყმანოდ უპასუხა: „ჰოი, წმიდანო, რათ შეწუხდით და გაისარჯეთ, და მიატოვეთ 

ზეციური საბრძანებელი“... 



- იმ დროს ყველა უდიდესი სიამოვნებით კითხულობდა ფრანგების არიოსტოს 

შედევრს; ყველაზე უფრო დარბაისელ კაცებსაც კი ღიმილსა ჰგვრიდა ჟანასა და 

დიუნუას სიყვარული, აგნესასა და მონროზის თავგადასავალი და ფრთოსანი 

დიდყურას საქმენი საგმირონი. ყველა განათლებულმა ადამიანმა ზეპირად იცოდა ამ 

თავშესაქცევი ფილოსოფიური პოემის საუკეთესო ადგილები. თვით ევარისტ 

გამლენმაც კი, თუმცა მეტად პირქუში იყო, ელოდის მუხლებიდან აიღო ჯიბის დანა 

და საკმაოდ ხალისიანად წაიკითხა ჯოჯოხეთში გრიბურდონის ჩასვლის სცენა. 

ტევენენის ქალმა აკომპანემენტის გარეშე შეასრულა ნინას რომანსი „როს 

დაბრუნდება ჩემი მიჯნური“, დემაიმ კი „ლა ფარიდონდენის“ მოტივზე დაამღერა: 

„კეთილ წმინდა ანტუანის 

დაიჭირეს ერთხელ ღორი, და აღკვეცეს ბერ-მონაზვნად, ჩამოაცვეს კაპიშონი. 

თუმც ძვირად არ დასჯდომიათ...“ 

მაგრამ დემაი შეშფოთებული იყო. ამ წუთში მას გატაცებით უყვარდა სამივე ქალი, 

რომლებსაც საწინდარს ეთამაშებოდა, და სამივეს მგზნებარედ და ნაზად 

გადახედავდა ხოლმე. მას უყვარდა ტევენენის ქალი მისი მოხდენილობისა და 

მოქნილობის გამო, აგრეთვე იმიტომ, რომ მას ჰქონდა ნაზი გამოხედვა და ხმა, 

რომელიც შიგ გულში წვდებოდა ადამიანს. ელოდი უყვარდა, რადგან გრძნობდა, რომ 

ის გულუხვი, მდიდარი და თვინიერი ბუნებისა იყო. მას უყვარდა ჟიულიენ აზარიც, 

მიუხედავად მისი უფერული თმისა, მოთეთრო წამწამებისა, ჭორფლისა და 

გალეული მკერდისა, რადგან ვოლტერის დიუნუას მსგავსად დემაი მზად იყო, 

სიყვარული დაემტკიცებინა ყველაზე უფრო ულამაზო ქალისათვის, რომელსაც, მისი 

აზრით, არავინ დახარბდებოდა და ამიტომ იგი უფრო ხელმისაწვდომი იქნებოდა. 

დემაი სულაც არ იყო პატივმოყვარე და არა სჯეროდა, რომ მის თხოვნას 

შეიწყნარებდნენ, თუმცა ვერც იმას იჯერებდა, რომ უსათუოდ დამარცხდებოდა. 

ამიტომ, ყოველი შემთხვევისათვის, ყველას სთავაზობდა თავის თავს. მან ისარგებლა 

ხელსაყრელი მომენტით, რომელიც საწინდარის თამაშმა შეუქმნა და რამდენიმე ნაზი 

სიტყვა წასჩურჩულა ტევენენის ქალს, რომელსაც ეს არ სწყენია, თუმცა პასუხად 

ვერაფერი უთქვამს, რადგან მოქალაქე ბლეზი ეჭვიან თვალს არ აშორებდა. დემაიმ 

კიდევ მეტი სიყვარული გაუმჟღავნა ელოდის, თუმცა იცოდა, რომ ქალს გამლენი 

უყვარდა. დემაი არ იყო ისეთი მომთხოვნი, რომ მარტო თავისთვის დაემორჩილებინა 

ქალის გული. ელოდი ვერ შეიყვარებდა მას, მაგრამ დემაის ლამაზად თვლიდა და 

ამას არც უმალავდა. ყველაზე მგზნებარედ თავისი გრძნობები დემაიმ ჟიულიენ 

აზარს ჩასჩურჩულა ყურში, მაგრამ ქალმა ამაზე ისეთი გაოცებით შეხედა, რომელიც 

შეიძლება სრულ მორჩილებასაც გამოხატავდეს და უღიმღამო გულგრილობასაც. 

მაგრამ დემაის არა სჯეროდა ქალის გულგრილობისა. 

სასტუმროს მხოლოდ ორი საწოლი ოთახი ჰქონდა - ორივე პირველ სართულში. 

მარცხენა ოთახი უფრო ლამაზი იყო: კედელზე ყვავილებიანი ქაღალდი იყო 

გაკრული, აგრეთვე ხელისგულის ოდენა მოვარაყული სარკე ეკიდა, რომელსაც 

ბუზები შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ლუი XV ბავშვობის დროიდან იქ ორი საწოლი 

იდგა ბუმბულებითა და აბრეშუმის საბნებით. ეს ოთახი ქალებს დაუთმეს. 

როცა დაძინების დრო მოვიდა, დემაიმ და მოქალაქე აზარის ასულმა, რომელთაც 

ხელში შანდლები ეჭირათ, ერთმანეთს ღამე მშვიდობისა უსურვეს კიბეზე. 



გრავიორმა ქალს ხელში ქაღალდის ნაგლეჯი ჩაუდო: სთხოვდა, როცა ყველა 

დაიძინებდა, ჩარდახში ასულიყო მის სანახავად. 

დემაიმ, როგორც წინდახედულმა და მოხერხებულმა კაცმა, მთელი დღის 

განმავლობაში კარგად შეისწავლა ეს ჩარდახი, რომელიც ხახვის ყუთებითა, გამხმარი 

ხილით და ძველი სკივრებით იყო სავსე. იქ ერთი ძველი, კოჭლი საწოლიცა და 

გამოფაშული თივის ლეიბიც შეამჩნია, რომელსაც თითქო აღარავინ ხმარობდა გარდა 

რწყილებისა. 

მამაკაცებს მეორე, უფრო პატარა, ოთახში უნდა მოესვენათ, სადაც მხოლოდ სამი 

საწოლი იდგა, მაგრამ სიბარიტმა ბროტომ გარეთ დაიძინა თივაში. ჟან ბლეზი კი 

სადღაც გაჰქრა. დიუბუამ და გამლენმა ჩქარა ჩაიძინეს. დემაიც ჩაწვა ლოგინში; 

მაგრამ როცა სახლი ღამის სიჩუმემ მოიცვა და თითქო რუში წყალმაც კი დაიძინა, 

გრავიორი ადგა და ფეხშიშველი აჰყვა ხის კიბეს, რომელმაც ჭრიალი დაიწყო. 

ჩარდახის კარი ნახევრად გაღებული იყო. ცხვირ-პირში სულის შემხუთავი სიცხე და 

დამპალი ხილის სუნი ეცა. ფეხმოტეხილ საწოლზე „ხის ნამორს“ ეძინა; პირი 

ნახევრად დაღებული ჰქონდა, პერანგი აწეული, ფეხები გაშლილი. ქალი 

უზარმაზარი ჩანდა. მთვარის შუქი სარკმელში შემოდიოდა და ლაჟვარდისა და 

ვერცხლის სხივებში ჰბანდა მის კანს, რომელსაც ახალგაზრდობის და სიქორფის 

ბრწყინვალება ჰქონდა ჭუჭყისა და ტალახის მიუხედავად. დემაი ზევიდან დააწვა; 

ქალს გამოეღვიძა, შეეშინდა და ყვირილი დაიწყო. მაგრამ როცა გაიგო, რას 

სთხოვდნენ, დამშვიდდა, არც გაკვირვება გამოუთქვამს, არც წინააღმდეგობა 

გაუწევია, თავი ნახევრად მოიმძინარა, ისე რომ სიამოვნება ეგრძნო, ხოლო საგნების 

სრული შეგნება კი არ ჰქონოდა... 

დემაი თავის ოთახში დაბრუნდა და გათენებამდე იძინა ღრმა და შეუშფოთებელი 

ძილით. 

მეორე დღეც მუშაობაში გაატარეს; საღამოს მოხეტიალე აკადემია გზას გაუდგა 

პარიზისკენ. ხარჯების გასწორების დროს ჟან ბლეზმა ქაღალდის ფული ამოიღო: 

მოქალაქე პუატრინმა ჩივილი დაიწყო, მხოლოდ „ ოთხკუთხედი ფული“ ღა სჩანსო 

და კელაპტრის ანთება აღუთქვა იმას, ვინც ყვითელ რგოლებს დააბრუნებდა. 

მან ქალებს ყვავილები შესთავაზა. „ხის ნამორი“ ხის ქოშებითა და აკაპიწებული 

ქვედატანით კიბეზე იდგა, ჭუჭყიანი და ჩასუქებული წვივები უჩანდა და ვარდებს 

სჭრიდა დაუღალავად. ვარდები წვიმასავით, ნიაღვარივით, ნამქერივით ეშვებოდნენ 

ელოდის, ჟიულიენის, ტევენენის ქალის გაშლილ კალთებში. ეტლი ვარდებით აივსო. 

შინ თაიგულები იღლიებით მიიტანეს და, როგორც მათი ძილი, ისე მათი გაღვიძება 

სურნელოვანი იყო. 

11. 

7 სექტემბერს დილით მოქალაქე ქალი როშმორი ნაფიც მსაჯულ გამლენთან 

გაემგზავრა. უნდოდა მისი ყურადღება მიექცია ერთი ნაცნობისადმი, რომელიც 

საეჭვოდ იყო მიჩნეული. კიბეზე ბროტო დეზილეტს შეხვდა, რომელიც მას უყვარდა 

ბედნიერ დღეებში. ბროტოს გამოჭრილი კარტონის ჯამბაზები მიჰქონდა გასაყიდად 

სათამაშოების ვაჭართან, კანონის ქუჩაზე: გრძელ ჯოხზე ჩამოეცო, როგორც 

მოარული გამყიდველები შვრებიან. იგი თავაზიანად ეპყრობოდა ყოველ ქალს, თვით 



ისეთსაც, რომელმაც მის თვალში მიმზიდველობა დაჰკარგა შეჩვევის გამო. 

ქალბატონი როშმორი კიდევ უფრო ნაკლებ სანდომიანი უნდა ყოფილიყო ღალატისა, 

განშორებისა, ორგულობის, გასუქების გამო. ამისდა მიუხედავად, ტალახიანი კიბის 

დაშლილ საფეხურებზე ქალს ისე შეხვდა, როგორც ერთს დროს დეზილეტის 

სასახლის მარმარილოს ბალკონზე ხვდებოდა, და სთხოვა პატივი დაედო და სხვენზე 

სტუმრებოდა. ქალმა კიბე საკმაოდ მსუბუქად აირბინა და კრამიტისსახურავიან 

სხვენზე ავიდა, რომელსაც ერთადერთი სარკმელი ანათებდა. ფეხზე დგომა 

შეუძლებელი იყო. სკამზე ჩამოჯდა, ცუდად შეერთებულ კრამიტებს შეხედა და 

გაკვირვებითა და გულისტკივილით იკითხა: - განა თქვენ აქ ცხოვრობთ, მორის? აქ 

დაუპატიჟებელი სტუმრებისა არ უნდა გეშინოდეთ. მხოლოდ ეშმაკი ან ხვადი კატა 

თუ გიპოვით. 

- ჰო, ცოტა სივიწროვეა, - უპასუხა ყოფილმა აზნაურმა; - ვერ დაგიმალავთ აგრეთვე, 

რომ ხანდახან ჩემს სარეცელს წვიმა ასველებს; ეს, ცოტა არ იყოს, ხელს მიშლის. 

ნათელ ღამეებში მთვარეს ვხედავ, რომელიც ადამიანების სიყვარულის 

გამოხატულებასა და მოწმეს წარმოადგენს. შეყვარებულნი ყოველთვის მთვარეს 

სცემენ თაყვანს, ქალბატონო, იმიტომ რომ ეს სავსე, ფერმკრთალი და მრგვალი 

მნათობი აშიკს მის სასურველ საგანს აგონებს. 

- მესმის, - უპასუხა ქალმა. 

- სეზონის მიხედვით კატები კარგ კონცერტს მართავენ ამ სახურავზე. მაგრამ 

სიყვარულს უნდა ვაპატიოთ ჩხავილი და სახურავზე ფიცის დადება: უარესია, რომ 

იგი ადამიანების ცხოვრებას ტანჯვითა და დანაშაულით ავსებს. 

ორივენი იმდენად ჭკვიანნი იყვნენ, რომ ერთმანეთს ახლად გაშორებულ 

მეგობრებივით შეხვდნენ; და თუმცა ერთმანეთისთვის უცხონი გახდნენ, მაინც 

თავაზიანად და მეგობრულად საუბრობდნენ. 

მაგრამ ქალბატონი დე როშმორი მოწყენილი იყო, რევოლუცია მას დიდხანს 

უღიმოდა და სასარგებლოც იყო მისთვის. ახლა კი შემაწუხებელი და საზარალო 

გახდა; მის ვახშმებს ბრწყინვალება და მხიარულება მოაკლდა. მისი ქნარის ხმები 

აღარ ამხიარულებდნენ მოღუშულ სახეებს. მისი სათამაშო მაგიდა მდიდარმა 

მოთამაშეებმა მიატოვეს; ბევრი მეგობარი საეჭვო გახდა და იმალებოდა; ფინანსისტი 

მორჰარდტი დაჭერილი იყო და სწორედ მისი გულისთვის წავიდა გამლენთან 

სათხოვნელად. თვით ეს ქალიც კი საეჭვოდ იყო მიჩნეული. ნაციონალურმა 

გვარდიელებმა მისი ბინა გაჩხრიკეს, კამოდის ყუთები გადაატრიალეს, იატაკის 

ფიცრები ამოიღეს, ლეიბები ხიშტებით გახვრიტეს, ვერაფერი აღმოაჩინეს, ბოდიში 

მოიხადეს და ღვინო დალიეს. მაგრამ უფრო გულმოდგინედ რომ მოქცეულიყვნენ, 

მის მიწერ-მოწერას აღმოაჩენდნენ ემიგრანტ დექსპილიისთან. ზოგიერთმა 

იაკობინელმა მეგობარმა ქალი გააფრთხილა, შენი ფარული საყვარელი, ლამაზი ანრი, 

ისეთ გადაჭარბებულ რევოლუციონერობას იჩენს, რომ მისი გულწრფელობა საეჭვო 

ხდებაო. 

ქალი ჩაფიქრებული იჯდა მუხლზე იდაყვდაყრდნობილი, ხელზე თავდაბჯენილი, 

ხოლო მისი ძველი მეგობარი თივის ლეიბზე იყო მოთავსებული. 

- თქვენ ამის შესახებ რას ფიქრობთ, მორის? 



- მე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანები ფილოსოფოსსა და სანახაობის მოყვარეს მდიდარს 

მასალას აძლევენ დაფიქრებისა და გართობისთვის; მაგრამ თქვენთვის, ძვირფასო 

მეგობარო, უკეთესი იქნებოდა, რომ საფრანგეთის საზღვრების გარეთ ყოფილიყავით. 

- მორის, ეს ჩვენ სად მიგვიყვანს! 

- სწორედ ასეთივე კითხვა მომეცით, ლუიზა, ერთს დღეს, შერის ნაპირას, 

დეზილეტის გზაზე, როცა ჩვენმა ცხენმა თავი აიშვა და ჭენებით გაგვაქანა. რა 

ცნობისმოყვარენი ხართ ქალები! დღესაც გინდათ იცოდეთ, საით მივდივართ. 

მკითხავებს მიმართეთ: მე ხომ წინასწარმეტყველი არა ვარ, ჩემო კარგო. თვით 

უჯანსაღეს ფილოსოფიას არ ძალუძს დახმარება გაგვიწიოს მომავლის ცოდნაში. ეს 

ამბები გათავდება, იმიტომ რომ ამ ქვეყნად ყოველივე თავდება. შეიძლება 

სხვადასხვანაირი გამოსავალი წარმოვიდგინოთ, შეიძლება კოალიციამ გაიმარჯვოს 

და მოკავშირეები პარიზში შემოვიდნენ. ისინი შორს როდი არიან; მაგრამ მაინც 

ვეჭვობ, რომ აქ მოვიდნენ. რესპუბლიკის ჯარისკაცები ისეთი აღფრთოვანებით 

იბრძვიან, რომ არაფერს შეუძლია მათი დაცხრობა. შეიძლება რობესპიერმა ქვრივი 

დედოფალი შეირთოს და პროტექტორობა იკისროს, სანამ ლუი XVII მცირეწლოვანია. 

- თქვენ ეს გწამთ? - წამოიძახა ქალმა, რომელიც სიამოვნებით ჩაერეოდა ასეთს 

საინტერესო ინტრიგაში. 

- შეიძლება კიდევ, რომ ვანდეამ გაიმარჯვოს და ნანგრევებისა და ცხედრების 

გროვაზე ხუცების მთავრობა დამკვიდრდეს. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ძვირფასო 

მეგობარო, რა გავლენა აქვს სამღვდელოებას ვაცების... უკაცრავად, მე მინდოდა 

მეთქვა, კაცების საზოგადოებაში. ჩემის აზრით, ყველაზე უფრო მოსალოდნელია, 

რომ რევოლუციური ტრიბუნალი იმ წესწყობილების დამხობას გამოიწვევს, 

რომელმაც ის შექმნა: ეს ტრიბუნალი მეტისმეტად ბევრ თავს ემუქრება მოჭრას. ამ 

დაწესებულებამ ბევრი ადამიანი დააფრთხო; ისინი გაერთდებიან და რეჟიმს 

დაამხობენ, რათა ტრიბუნალიც დაამხონ. თუ არ ვცდები, თქვენ დაანიშვნინეთ 

ახალგაზრდა გამლენი ამ სასამართლოში. სათნო ადამიანია: იგი საშინელი იქნება. 

რაც მეტს ვფიქრობ, მით უფრო ვრწმუნდები, ჩემო კარგო, რომ ეს ტრიბუნალი, 

რომელიც რესპუბლიკის სახსნელად არის დაწესებული, მას დაღუპავს. კონვენტსაც 

უნდოდა მეფის მთავრობასავით თავისი დღესასწაულები, თავისი საგანგებო 

სამსჯავრო ჰქონოდა და დანიშნული მოსამართლეები ჰყოლოდა, რომელიც მასზე 

იქნებოდნენ დამოკიდებულნი. მაგრამ კონვენტის დღესასწაულები დაბლა დგანან 

მონარქიის დღესასწაულებზე, ხოლო მისი უზენაესი სამსჯავრო ნაკლებ გონიერია 

პოლიტიკურად, ვიდრე ლუი XIV უზენაესი სამსჯავრო იყო. რევოლუციურ 

ტრიბუნალში მდაბალი სამართლიანობისა და უგუნური თანასწორობის გრძნობა 

ბატონობს, რაიცა მას ჩქარა სასაცილოდ გახდის და მთელ ქვეყანასაც შეაძულებს. 

იცით თუ არა, ლუიზა, რომ ამ ტრიბუნალმა, რომელმაც ჩქარა საფრანგეთის 

დედოფალი და ოცდაერთი კანონმდებელი უნდა გაასამართლოს, გუშინ უბრალო 

მოახლე ქალი დასაჯა იმიტომ, რომ მას დაეყვირა: „გაუმარჯოს მეფესო!“ ალბათ, ამ 

მოახლეს ცუდი განზრახვა ჰქონდა და რესპუბლიკის განადგურება უნდოდა. ჩვენი 

მოსამართლეები უილიამ შექსპირის ჟანრს მისდევდნენ, რომელიც ასე მოსწონთ 

ინგლისელებს და იმაში მდგომარეობს, რომ უძლიერეს ტრაგიკულ სცენებში ტლანქი 

ტაკიმასხარაობაა ჩართული. 



- სხვაფრივ როგორ ხართ, მორის, - ჰკითხა ქალმა, - ადრინდებულად ბედნიერი ხართ 

თუ არა სიყვარულში? 

- ეჰ, - უპასუხა ბროტომ, - მტრედები თეთრ სამტრედეში მიფრინავენ და დანგრეულ 

კოშკზე არ სხდებიან. 

- თქვენ არ გამოცვლილხართ... მშვიდობით, ჩემო მეგობარო! 

იმავე საღამოს დრაგონი ანრი დაუპატიჟებლად ესტუმრა ქალბატონ დე როშმორს. 

ქალი წერილს ბეჭდავდა, ვერნონში უნდა გაეგზავნა მოქალაქე როლინის ადრესზე. 

დრაგონმა იცოდა, რომ ეს წერილი ნამდვილად ინგლისში იგზავნებოდა. როლინი 

საფოსტო ეტლით ქალბატონ დე როშმორის წერილებს ღებულობდა და შემდეგ 

დიეპში აგზავნიდა თევზის ვაჭარი ქალის შემწეობით. ერთს ბარჟის პატრონს ეს 

კორესპონდენცია ინგლისურ გემზე მიჰქონდა, რომელიც ამ ნაპირების მახლობლად 

ცურავდა. წერილებს ემიგრანტი ბატონი დექსპილიი ღებულობდა და, თუ 

მიზანშეწონილად თვლიდა, სენჯემსის[90] კაბინეტს აცნობდა. 

ანრი ახალგაზრდაც იყო და ლამაზიც: აქილესს[91] მეტი მოხდენილობა და სიძლიერე 

არ შეუერთებია, როცა ტანზე ულისის[92] მიერ მიძღვნილი საჭურველი აისხა. მაგრამ 

მოქალაქე როშმორი, რომელიც წინათ ასე მგრძნობიარეთ ექცეოდა კომუნის 

ახალგაზრდა გმირს, ერიდებოდა მას შემდეგ, რაც გააფრთხილეს, რომ იგი 

დასმენილია როგორც უკიდურესი რევოლუციონერიო. ანრი, თავის მხრივ, 

გრძნობდა, რომ აგრერიგად არ გაუჭირდებოდა ქალბატონ დე როშმორის 

სიყვარულის დათმობა, მაგრამ არ მოსწონდა, რომ ქალი უყურადღებოდ ექცეოდა. მას 

იმედი ჰქონდა, რომ საყვარელი ხელს შეუწყობდა ზოგიერთი ხარჯის დაფარვას, 

რომელიც მან რესპუბლიკის სამსახურის დროს გასწია. ბოლოს ვაჟმა ისიც იცოდა, 

რომ ქალები ერთი უკიდურესობიდან მეორეში ვარდებიან, აგზნებულ სიყვარულს 

უცებ გულგრილობაზე სცვლიან და ადვილად სწირავენ, რასაც წინათ აღმერთებდნენ. 

ამიტომ იფიქრა, მომხიბლავ ლუიზას ადვილად შეუძლია ჩემი თავიდან მოშორება და 

სატუსაღოში ჩაგდებაო. კეთილგონიერება უკარნახებდა, ეს დაკარგული კეკლუცი 

ქალი ხელახლა დაეპყრო, ამიტომ ყველა ჯადოთი აღიჭურვა, რომელიც დედაკაცის 

მოსახიბლავად გამოადგებოდა. ხან უახლოვდებოდა, ხან შორდებოდა, ხან ნაზად 

ეხებოდა, ხან გაურბოდა, ერთი სიტყვით, საბალეტო აშიკობის წესის მიხედვით 

იქცეოდა; შემდეგ სავარძელში ჩაჯდა და თავისი მომაჯადოებელი ხმით, რომელიც 

ქალებს გულის სიღრმეში სწვდებოდა, ბუნება და განმარტოება უქო და წინადადება 

მისცა, ერმენონვილში გაჰყოლოდა სასეირნოდ. 

ამ დროს კი ქალი თავის ქნარს აჟღარუნებდა. თითქოს მოწყენილიც იყო და 

მოუსვენრად განზე იცქირებოდა. უცებ ანრი მოიღუშა, წამოდგა და განაცხადა, ჯარში 

მივდივარ და რამდენიმე დღის შემდეგ მობეჟში ვიქნებიო. 

ქალს არც ეჭვი გამოუთქვამს, არც გაოცება, მხოლოდ თავი დახარა იმის ნიშნად, რომ 

ეს გადაწყვეტილება მოიწონა. 

- თქვენ მილოცავთ, არა? 

- დიახ, გილოცავთ. 



ქალი ახალ მეგობარს უცდიდა, რომელიც უსაზღვროდაც მოსწონდა და მეტ 

სარგებლობასაც მოუტანდა; სრულიად არ ჰგავდა ამ ახალგაზრდა კაცს: ნამდვილი 

მირაბო იყო, მკვდრეთით აღმდგარი. ნამდვილი დანტონი იყო, გაშალაშინებული და 

მოიჯარადრის სახით მოვლენილი, ნამდვილი ლომი იყო, რომელიც ყველა 

პატრიოტს სენაში გადაყრას უპირებდა. ყოველ წუთში ზარის ხმის გაგონებას ელოდა 

და თრთოდა. 

რაკი ქალმა ანრი სხვაფრივ თავიდან ვერ მოიშორა, დადუმდა, დაამთქნარა, შემდეგ 

ნოტები გადაფურცლა, შემდეგ კიდევ დაამთქნარა. როცა დაინახა, ვაჟი წასვლას არ 

აპირებდა, უთხრა სხვაგან მივდივარო და საპირფარეშო ოთახში შევიდა. 

ვაჟმა აღელვებული ხმით დაუძახა: - მშვიდობით, ლუიზა!.. გნახავთ თუ არა ოდესმე? 

ამ დროს მისი ხელები საწერი მაგიდის გამოღებულ ყუთში ფათურობდა. 

როცა დრაგონი ქუჩაში გავიდა, მოქალაქე როლინისადმი მიმართული წერილი გახსნა 

და დიდის ყურადღებით წაიკითხა. იგი შეიცავდა საფრანგეთის საზოგადოებრივი 

აზრის საინტერესო სურათს. ლაპარაკი იყო დედოფალსა, ტევენენის ქალსა, 

რევოლუციურ ტრიბუნალზე; გულკეთილი ბროტო დეზილეტის ზოგიერთი 

კონფიდენციური სიტყვაც იყო შიგ ჩართული. 

კითხვა გაათავა და წერილი ჯიბეში ჩაიდო; ცოტა ხანს ყოყმანობდა; შემდეგ, როგორც 

გამბედავ კაცს შეეფერება, რომელიც ფიქრობს, რომ დაგვიანება არ ვარგა, 

ტიულრისკენ გაემართა და საყოველთაო უშიშროების კომიტეტის მისაღებ ოთახში 

შევიდა. 

ამავე დღეს სამ საათზე ევარისტ გამლენი ნაფიც მსაჯულების სკამზე დაჯდა 

თოთხმეტი ამხანაგის გვერდით; ეს უბრალო, პატიოსანი, პატრიოტულად 

განწყობილი ადამიანები იყვნენ, მეცნიერები, არტისტები, ან ხელოსნები: ერთი 

მხატვარი იყო, ერთიც მხაზავი - ორივე მეტად ნიჭიერი ადამიანი; ერთი ქირურგი 

იყო, ერთი მეჩექმე, ერთიც ყოფილი მარკიზი, რომელმაც მრავალი საბუთით 

დაამტკიცა თავისი მოქალაქეობრივი გრძნობა; ერთი მესტამბეც ერია, რამდენიმე 

წვრილი ვაჭარიც; ერთი სიტყვით, პარიზის ხალხის ყოველი ნიმუში იყო 

გამოფენილი. ისინი მუშურ ან ბურჟუაზიულ ტანისამოსში იყვნენ გამოწყობილნი, 

კუთხიანი ქუდები თვალებზე ჩამოეფხატათ, მრგვალი ქუდები კეფაზე დაედოთ ან 

კიდევ წითელი ჩაჩები ყურებამდე ჩამოეცვათ. ზოგიერთს ჟილეტი, სერთუკი და 

შარვალი ეცვა, როგორც ძველი რეჟიმის დროს, ზოგიერთს კარმანიოლი და 

ზოლებიანი შარვალი - სანკიულოტების მსგავსად. ფეხზე ზოგს ჩექმები ჰქონდა, 

ზოგს აბზინდიანი ფეხსაცმელი, ზოგს - უბრალო ჩუსტები. ერთი სიტყვით, 

მამაკაცური სამოსელის სრული გამოფენა იყო. ისინი რამდენჯერმე ნამყოფი იყვნენ 

სხდომებზე, თავისუფლად ისხდნენ და გამლენს ეხარბებოდა მათი სიმშვიდე. 

თვითონ მას კი გული უძგერდა, ყურები უწიოდა, თვალები ებლანდებოდა, გარშემო 

ყველაფერი ნაცრისფრად ეჩვენებოდა. 

სასამართლოს ბოქაულმა გამოაცხადა, ტრიბუნალი მოდისო: სამი მსაჯული 

შემოვიდა და პატარა ესტრადაზე მოთავსდა, მწვანე მაგიდასთან. მათ დიდი, შავი 

ფრთით შემკული ქუდები ეხურათ. სააუდენციო მანტიები ეცვათ და სამფეროვან 

ლენტებზე მძიმე ვერცხლის მედლები ეკიდათ. ესტრადის ქვემოთ საზოგადოებრივი 



ბრალმდებლის თანაშემწე იჯდა, მათსავით ჩაცმული; მდივანი ტრიბუნალსა და 

ბრალმდებლის სკამს შუა იჯდა. თუმცა ამ ადამიანებმა ჩვეულებრივი პოზა მიიღეს, 

ქაღალდებს ფურცლავდნენ, ბოქაულს უძახოდნენ და ერთმანეთს ესაუბრებოდნენ, 

მაგრამ გამლენი მათ უცქეროდა და ფიქრობდა, ისინი არავის ჰგვანან, უფრო ლამაზნი, 

სერიოზულნი და საშიშნი არიან, ვიდრე ჩვეულებრივი მოკვდავნიო. 

მსაჯულების უკან კედელზე ადამიანის უფლებათა ფიცარი იყო მიკრული; მარჯვნივ 

და მარცხნივ ძველ, ფეოდალურ კედლებთან ლეპელტიეს, დე სენფარჟოს და მარატის 

ბიუსტები მიედგათ; ნაფიცი მსაჯულების პირდაპირ, დარბაზის სიღრმეში 

საზოგადოებისათვის ტრიბუნა იყო ამართული. პირველ რიგში ქალები ისხდნენ - 

ქერა, შავგვრემანი თუ ჭაღარაშერეული - ყველას ეხურა მაღალი თავსამკაული, 

რომლის ნაოჭებიც ლოყებს უჩრდილავდა; ყველას მკერდზე, რომელიც 

იმდროინდელი მოდის მიხედვით ძიძის სავსე მკერდსა ჰგავდა, ჯვარედინად იყო 

გადაკრული თეთრი თავსაფარი ან შეკეცილი ლურჯი წინსაფარი. ყველანი ისხდნენ 

და ტრიბუნის მოაჯირზე ხელები ჯვარედინად დაელაგებინათ. მათ უკან 

საფეხურებზე მოთავსებულიყვნენ მამაკაცები, რომელნიც სხვადასხვანაირად იყვნენ 

გამოწყობილნი, ისე რომ მთელ ბრბოს უცნაური მხატვრული ელფერი ჰქონდა. 

მარჯვნივ შემოსავალთან, მოაჯირის უკან მთელი კუთხე ფეხზე მდგომ მაყურებლებს 

ეჭირათ. დღეს იქ ხალხი ცოტა იყო. საქმე, რომელსაც ეს სექცია არჩევდა, ბევრს არავის 

აინტერესებდა და, როგორც ჩანდა, სხვა სექციები ამავე დროს უფრო მნიშვნელოვან 

საქმეებს არჩევდნენ და საზოგადოებას იზიდავდნენ. 

 

ამ გარემოებამ, ცოტა არ იყოს, დაამშვიდა გამლენი, რომელსაც თითქმის გული 

მისდიოდა და დიდი სხდომების გავარვარებულ ატმოსფეროს ვერ იტანდა. მისი 

ყურადღება წვრილმანი საგნებისკენ იყო მიპყრობილი: ის ბამბას ამჩნევდა მდივნის 

ყურში და მელნის ნაღვენთს ბრალმდებლის პორტფელზე; თითქო გამადიდებელ 

შუშაში ხედავდა უხეიროდ გამოჭრილ ანტიკურ სვეტის თავებს, რომლებიც ჭინჭრის 

და დეკის ფოთლების ჩუქურთმით გოტიკურ ბოძებს აგვირგვინებდა. უფრო ხშირად 

ბრალდებულის ცარიელ სავარძელს უცქეროდა. ეს სავარძელი ძველი სტილისა იყო, 

უტრეხტის წითელი ხავერდი ჰქონდა გადაკრული და სახელურები გახეხოდა. 

კარებში ყველგან შეიარაღებული გვარდიელები იდგნენ. 

ბოლოს ბრალდებული გამოჩნდა. მას გრენადერები ახლდნენ. მაგრამ ხელ-ფეხი 

თავისუფალი ჰქონდა, კანონის მიხედვით. ეს იყო ორმოცდაათი წლის კაცი, 

გამხდარი, ხმელი, შავგვრემანი, მელოტი; ჩავარდნილი ლოყები, თხელი და 

ჩალურჯებული ტუჩები ჰქონდა და ძველი მოდის სისხლისფერ ტანსაცმელში იყო 

გამოწყობილი. ეტყობოდა, აციებდა, თვალები ძვირფას ქვებივით უბრწყინავდა, 

ლოყები თითქოს გალაქული ჰქონდა. დაჯდა, ფეხი ფეხზე გადაიდო და ძარღვიანი 

ხელები მუხლებზე დაიწყო. მას მარი ადოლფ გიიერგი ერქვა და ბრალი ედებოდა, 

რომ ბოროტმოქმედება ჩაიდინა ფურაჟის მიწოდების საქმეში. საბრალმდებლო 

ოქმებში მრავალი ფაქტი იყო ჩამოთვლილი, თუმცა აბსოლუტურად დამტკიცებული 

არც ერთი არ იყო. დაკითხვის დროს გიიერგმა უარყო ამ ფაქტების უმრავლესობა, 

ხოლო დანარჩენი თავის სასარგებლოდ ახსნა. ცივად, გარკვეულად და 

მოხერხებულად ლაპარაკობდა, ეტყობოდა, ისეთი ადამიანი იყო, რომელთანაც 

მაინცდამაინც სასიამოვნო არ არის საქმის ქონა. ყველა კითხვაზე მზამზარეული 

პასუხი ჰქონდა, როცა მსაჯული შემაჭირვებელ კითხვას აძლევდა, მისი სახე წყნარი, 



ხოლო მისი სიტყვა დამაჯერებელი იყო, მაგრამ მკერდზე დაკრეფილი ხელები 

იკუმშებოდა შიშისაგან. გამლენმა ეს შეამჩნია და მეზობელს წასჩურჩულა: - შეხედეთ 

მის ცერებს! 

პირველმა მოწმემ გამანადგურებელი ფაქტები ჩამოთვალა. მთელი ბრალდება მის 

ჩვენებაზე იყო დაფუძნებული. სხვა მოწმეებმა, პირიქით, ბრალდებულის 

სასარგებლოდ მისცეს ჩვენება. ბრალმდებელის თანაშემწემ ცხარედ ილაპარაკა, 

მაგრამ გაურკვეველი შთაბეჭდილება დასტოვა. დამცველის ტონი დამაჯერებელი 

იყო და ბრალდებულს საზოგადოების თანაგრძნობა მოუპოვა. სხდომა შეწყვეტილ 

იქნა და ნაფიცი მსაჯულები სათათბირო ოთახში შეიკრიბნენ. იქ რთული და 

დახლართული კამათის შემდეგ, თითქმის თანასწორ ჯგუფად გაიყვნენ. ერთ მხრით 

იყვნენ გულგრილი, ნელთბილი, ჭკუადახედული ადამიანები, რომელთაც თითქმის 

არავითარი ვნებათაღელვა არ ამოძრავებდა, ხოლო მეორე მხრით გრძნობის 

ადამიანები, რომელნიც საბუთებს ყურს არ უგდებდნენ და გულის კარნახით 

სჯიდნენ. ეს უკანასკნელნი ყოველთვის გამტყუნებას მოითხოვდნენ; ესენი კეთილი, 

ნაღდი რევოლუციონერები იყვნენ: მხოლოდ რესპუბლიკის გადარჩენაზე 

ოცნებობდნენ და სხვა რამისთვის თავს არ იწუხებდნენ. მათმა ყოფაქცევამ გამლენზე 

ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინა! მხატვარი თავის თავს მათ ბანაკში თვლიდა. 

„ ეს გიიერგი გაიძვერა ავაზაკი უნდა იყოს, რომელიც სპეკულაციას ეწეოდა ჩვენი 

ცხენოსანი ჯარის ფურაჟით. მისი გამართლება მოღალატის განთავისუფლებას 

უდრის, სამშობლოს გაყიდვას, ჯარის განწირვას“. და გამლენი თითქო 

არაქათგამოლეულ ცხენებზე რესპუბლიკის ჰუსარებს ხედავდა, რომელთაც მტრის 

ცხენოსანი ჯარი სცელავდა... „მაგრამ, თუ გიიერგი უდანაშაულოა“. 

უცებ მას ჟან ბლეზი გაახსენდა, რომელსაც ასეთივე ორგულობა ედებოდა ბრალად 

საკვების მიწოდების საქმეში. ალბათ ბევრი სხვაც გიიერგივით და ბლეზივით 

მოქმედებს, რესპუბლიკის დამარცხებას და დაღუპვას უწყობს ხელს. საჭიროა 

მაგალითის ჩვენებ, მაგრამ თუ გიიერგი უდანაშაულოა?.. 

- უტყუარი საბუთები არა გვაქვს, - თქვა გამლენმა ხმამაღლა. 

- უტყუარი საბუთები არასოდეს არა გვაქვს, - უპასუხა ნაფიცთა თავმჯდომარემ, 

კეთილმა და ნაღდმა პატრიოტმა და მხრები აიჩეჩა. 

ბოლოს შვიდმა წევრმა გამტყუნების სასარგებლოდ მისცა ხმა, რვამ კი - გამართლების. 

ნაფიცი მსაჯულები დარბაზში შემოვიდნენ და სხდომა ხელახლა დაიწყო. წევრები 

ვალდებულნი იყვნენ თავიანთი განაჩენი დაესაბუთებინათ; რიგრიგობით 

გამოვიდნენ და ბრალდებულის ცარიელი სავარძლის წინ ილაპარაკეს. ზოგიერთმა 

ენაწყლიანობა გამოიჩინა, ზოგიერთმა მოკლედ ილაპარაკა, ერთმა-ორმა გაუგებარი 

სიტყვები წარმოსთქვა. 

როცა გამლენის ჯერი მოვიდა, იგი წამოდგა და თქვა: - ასეთ დიდ დანაშაულს, 

როგორიც არის სამშობლოსათვის გამარჯვების სახსარის წართმევა, უტყუარი 

დამამტკიცებელი საბუთები სჭირია, რაიცა ჩვენ არა გვაქვს. 

ხმის უმრავლესობით ბრალდებული უდანაშაულოდ იქნა გამოცხადებული. 



გიიერგი ხელახლა შემოიყვანეს სასამართლოს დარბაზში. მაყურებლები 

კეთილგანწყობილი გუგუნით შეხვდნენ. ახლა ეს სულ სხვა ადამიანი იყო. მისი სახე 

დარბილებულიყო, ტუჩებს სიცოცხლის ელფერი მისცემოდა. უკვე პატივსაცემი 

გარეგნობა ჰქონდა: თვალები უმანკოებას ხატავდა. თავმჯდომარემ აღელვებული 

ხმით განაჩენი წაიკითხა: დარბაზში მქუხარე ტაშიც ცემა გაისმა. ჟანდარმი, რომელიც 

გიიერგს თან ახლდა, მას გადაეხვია. თავმჯდომარემ დაუძახა და ძმურად აკოცა. 

ნაფიცმა მსაჯულებმაც გადაჰკოცნეს. გამლენი ცხარე ცრემლით ტიროდა. 

სასახლის ეზოში, რომელსაც მიმავალი დღის უკანასკნელი სხივები ანათებდა, ბრბო 

ღრიალებდა და ღელავდა. ტრიბუნალის ოთხმა სექციამ წინა დღით ოცდაათ კაცს 

სიკვდილის განაჩენი გამოუტანა. დიდი კიბის საფეხურებზე დედაკაცები ისხდნენ, 

წინდებს ქსოვდნენ და საბარგო ეტლების წასვლას უცდიდნენ, მაგრამ გამლენი ძირს 

ჩამოდიოდა მოსამართლეების და მაყურებლების ტალღასთან ერთად, არაფერს 

ხედავდა, ყურს არაფერს უგდებდა და მხოლოდ სამართლიანობისა და ადამიანობის 

აქტზე ფიქრობდა, რომელიც ეს იყო შეასრულა. თავის თავს ულოცავდა, რომ 

უმანკოება გამოიცნო და უდანაშაულო ადამიანი გაამართლა. ეზოში გაფითრებული, 

თვალცრემლიანი, მომღიმარე ელოდი მივარდა, გადაეხვია და მის მკერდზე გაინაბა. 

შემდეგ მიბნედილი ხმით უთხრა: - ევარისტ, რა მშვენიერი ხართ, რა კეთილი, რა 

სულგრძელი! იმ დარბაზში თქვენი ვაჟკაცური და ტკბილი ხმის ბგერამ მთელი ჩემი 

არსება გამსჭვალა მაგნეტური ტალღებით. გათვალიერებდით, როგორ იჯექით 

სკამზე. თქვენს მეტს ვერავის ვხედავდი. თქვენ კი, ჩემო მეგობარო, არ გიგრძვნიათ 

ჩემი სიახლოვე? თქვენთვის არაფერს უნიშნებია ჩემი იქ ყოფნა? ტრიბუნაზე ვიყავი, 

მარჯვნივ, მეორე რიგში. ღმერთო ჩემო! რა ბედნიერებაა კეთილი საქმის გაკეთება. 

თქვენ იხსენით ეს უბედური, უთქვენოდ დაიღუპებოდა. თქვენ ეს კაცი ცხოვრებას, 

თავისიანების სიყვარულს დაუბრუნეთ. ამ წუთში ალბათ გლოცავთ. რარიგ 

ბედნიერი ვარ და ვამაყობ, რომ მიყვარხართ, ევარისტ! 

ისინი ხელიხელგაყრილნი მიდიოდნენ, ერთმანეთს მიკრულნი და თავიანთ თავს ისე 

მსუბუქად გრძნობდნენ, თითქოს მიფრინავდნენ. 

„მხატვარ ამურისკენ“ შეუხვიეს. როცა ორატორიას მიუახლოვდნენ, ელოდიმ თქვა: - 

მაღაზიაში ნუ გავივლით. 

ქალმა ვაჟი ეზოს ჭიშკარში გაატარა და თავის ბინაში აიყვანა. ხელის ჩანთიდან დიდი 

რკინის გასაღები ამოიღო. 

- კაცს სატუსაღოს გასაღები ეგონება, - თქვა მან; - ევარისტ, თქვენ ჩემი ტუსაღი 

იქნებით. 

სასადილო ოთახი გაიარეს და ქალის ოთახში შევიდნენ. 

ევარისტმა თავის ტუჩებზე ელოდის წითელი ტუჩების სიცხოველე იგრძნო. ქალს 

ხელი მოხვია და მკერდზე მიიკრა. თავდახრილი, მიბნედილი თვალებით, გაშლილი 

თმით, წელში გადაზნექილი, თითქმის სანახევროდ გონებამიხდილი ქალი ვაჟს 

ხელებიდან გაუსხლტა, კართან მივარდა და ურდული გასწია... 

გვიან იყო უკვე, როცა მოქალაქე ბლეზის ასულმა თავის საყვარელს ბინის კარი 

გაუღო და სიბნელეში ხმადაბლა უთხრა: - მშვიდობით, ჩემო საყვარელო! ამ დროს 

მამაჩემი ბრუნდება. თუ კიბეზე ხმაურობა გაიგონო, ჩქარა ამოდი ზევითა სართულში; 



დაიცადე, სანამ დარწმუნდები, რომ ვეღარ დაგინახავს. ქვემოთ სამჯერ მეკარე ქალის 

ფანჯარაზე დააკაკუნე და ქუჩის კარს გაგიღებენ. მშვიდობით, ჩემო სიცოცხლევ, 

მშვიდობით, ჩემო სულიკო! 

როცა ვაჟი ქუჩაში გავიდა, მან დაინახა, როგორ გაიღო ელოდის ფანჯარა, და როგორ 

მოსწყვიტა პაწია ხელმა წითელი მიხაკი, რომელიც მის ფეხებთან დაეცა სისხლის 

წვეთივით. 

12. 

ერთ საღამოს ბებერმა ბროტომ კარტონის ჯამბაზები მოუტანა მოქალაქე კაიუს, 

რომელსაც სავაჭრო „კანონის ქუჩაზე“ ჰქონდა. სათამაშოების ვაჭარი, ჩვეულებრივ, 

თავაზიანი ადამიანი იყო; ახლა კი, ცოტა არ იყოს, უკმეხად შეხვდა. 

- ფრთხილად იყავით, მოქალაქე ბროტო, ფრთხილად იყავით! ყოველთვის როდი 

ვარგა ხუმრობა: გუშინ ჩემ სავაჭროში საზოგადოებრივი უშიშროების კომიტეტის 

წევრი შემოვიდა და აღმოაჩინა, რომ თქვენი ქაღალდის ჯამბაზები 

კონტრრევოლუციური ხასიათისაა. 

- ალბათ ხუმრობდა! - თქვა ბროტომ. 

- სრულიადაც არა, მოქალაქევ, სრულიადაც არა. იმ კაცს ხუმრობა როდი უყვარს. - 

თქვა, რომ პაწია ჯამბაზები ერის წარმომადგენლების ვერაგი კარიკატურებიაო: 

განსაკუთრებით კუტონის[93], სენ-ჟიუსტის[94] და რობესპიერის დამახინჯებულ 

სახეებს იცნობს ადამიანიო. აკრძალა მათი გაყიდვა. ეს წმინდა წაგებაა ჩემთვის: 

გარდა ამისა, პირადად საფრთხე მომელის. 

- რას ამბობთ! ეს არლეკინები[95], ეს სკარამუშები, კოლინები და კოლეტები, 

რომელნიც ისე დავხატე, როგორც ბუშე ხატავდა ორმოცდაათი წლის წინათ, 

დამახინჯებული კუტონები და სენ-ჟიუსტები არიან? არც ერთი გონიერი ადამიანი 

ამას არ დაიჯერებს. 

- შეიძლება თქვენ არავითარი ეშმაკური განზრახვა არა გქონიათ, - უპასუხა მოქალაქე 

კაიუმ, - თუმცა თქვენისთანა გონებამახვილი კაცი ყოველთვის საფრთხილოა. მაგრამ 

ეს თამაშობა სახიფათოა. გნებავთ მაგალითი მოგიყვანოთ? ნატუალი, რომელსაც 

პატარა თეატრი აქვს ელისეს მინდორზე, გუშინწინ დაატუსაღეს პატრიოტიზმის 

უქონლობისათვის: იმიტომ რომ პოლიშინელი[96] კონვენტს სასაცილოდ იგდებდა. 

- ეს კიდევ ერთი მარცხია, - თქვა ბროტომ და ტილო ასწია, რომელიც მის პაწია 

კარტონის კაცებს ჰფარავდა: - შეხედეთ ამ ნიღაბებსა და სახეებს, განა ეს კომედიებისა 

და პასტორალების მოქმედი პირები არ არიან? როგორ ათქმევინეთ ვისმეს, მოქალაქე 

კაიუს, რომ მე ეროვნულ კონვენტს ვამასხარავებ? 

ბროტო გაოცებული იყო. თუმცა ადამიანის უჭკუობა იცოდა, მაგრამ ვერ 

წარმოედგინა, რომ მისი სკარამუშები და კოლინები საეჭვონი გახდებოდნენ. 

ამტკიცებდა, რომ მეც და ისინიც უმანკონი ვართო, მაგრამ მოქალაქე კაიუს არაფრის 

გაგონება არ უნდოდა. 



- მოქალაქე ბროტო, უკან წაიღეთ თქვენი ქაღალდის ჯამბაზები. მე თქვენ გაფასებთ, 

პატივს გცემთ, მაგრამ არ მინდა, რომ თქვენი გულისათვის შემაწუხონ და 

გამლანძღონ. მირჩევნია, უზადო მოქალაქედ დავრჩე. ღამე მშვიდობისა, მოქალაქე 

ბროტო, უკან წაიღეთ თქვენი ქაღალდის ჯამბაზები. 

ბებერმა ბროტომ მხარზე გაიდო ჯოხზე ჩამოკიდებული დამნაშავე ჯამბაზები და 

გზას გაუდგა შინისკენ: ბავშვები დასცინოდნენ: ეგონათ ვირთხების საწამლავის 

გამყიდველიაო. ძალიან შეწუხებული იყო. რასაკვირველია, თავს მარტო ტიკინების 

გაყიდვით არ ირჩენდა: ოც გროშად სურათებსაც ხატავდა ჭიშკრებთან და ბაზრის 

კუთხეში. მრავალი ახალგაზრდა, რომელიც ჯარში მიდიოდა, სურათს უკვეთდა 

საყვარლისათვის დასატოვებლად. მაგრამ ეს პაწია სამუშაო მას უძნელდებოდა და 

დიდი მუყაითობა იყო საჭირო, რომ მისი სურათი ისევე კარგი გამოსულიყო, 

როგორც მისი ქაღალდის ტიკინა იყო. ხანდახან მდივნის როლს ასრულებდა 

რომელიმე ბაზრის ვაჭარ-ქალთან; მაგრამ ეს მონარქიულ შეთქმულებაში გაბმას 

ნიშნავდა და სახიფათო საქმე იყო. გაახსენდა, რომ ნევ დე პტიშანის ქუჩაზე, ყოფილ 

ვანდომის მოედნის მახლობლად, კიდევ ერთი სათამაშოების გამყიდველი იყო, 

სახელად ჟოლი და გადასწყვიტა ხვალვე მისთვის მიეწოდებინა სულმოკლე კაიუს 

მიერ უკანდაბრუნებული ტიკინები. 

წვიმა წამოვიდა. ბროტოს შეეშინდა, რომ მისი ქაღალდის ჯამბაზები შეწუხდებოდნენ 

და ნაბიჯს დაუჩქარა. როცა ახალ ხიდზე გადიოდა, რომელიც ჩაბნელებული და 

ცარიელი იყო, ტიონვილის მოედნის კუთხეში ფანრის სინათლეზე დაინახა კუნძზე 

ჩამომჯდარი მოხუცი კაცი, რომელიც, როგორც ეტყობოდა, ღონემიხდილი იყო 

შიმშილისა და დაღლილობისგან, მაგრამ მაინც პატივსაცემი შეხედულება ჰქონდა. 

მას დაფლეთილი წამოსასხამი ეცვა, ქუდი არ ჰქონდა და სამოც წელს 

გადაცილებული უნდა ყოფილიყო. ბროტო ამ უბედურს მიუახლოვდა და მამა 

ლონგემარი იცნო, რომელიც მან ფანრის ბოძზე ჩამოკიდებას გადაარჩინა ექვსი თვის 

წინათ, როცა ორივენი პურის საცხობთან ჯერში იდგნენ იერუსალიმის ქუჩაზე. 

ბროტო მიუახლოვდა ბერს, გაახსენა რომ ის მეზვერე იყო, რომელიც დიდი 

შიმშილობის დროს მის გვერდით იდგა ბრბოში და ჰკითხა, ხომ არაფერში 

გამოგადგებიო. 

- თქვენ, როგორც ჩანს, დაღლილი ხართ, მამაო. გადაყლაპეთ ერთი წვეთი წამალი 

ღონის მოსაყვანად. 

და ბროტომ თავის ყავისფერი რედინგოტის ჯიბიდან არყის პატარა ბოთლი ამოიღო, 

რომელიც თან დაჰქონდა ყოველთვის ლუკრეციუსის წიგნთან ერთად. 

- დალიეთ, მე დაგეხმარებით და შინ მიგიყვანთ. 

მამა ლონგემარმა ხელი ჰკრა ბოთლს და ფეხზე წამოდგომა სცადა. მაგრამ ხელახლა 

კუნძზე დაეცა. 

- ბატონო, - თქვა მან სუსტი, მაგრამ მტკიცე ხმით, - სამი თვეა, რაც პიკპუსში 

ვცხოვრობდი, მაგრამ შემატყობინეს, რომ გუშინ ნაშუადღევის ხუთ საათზე ჩემ 

დასაჭერად მოსულან და ამიტომ შინ აღარ დავბრუნებულვარ: ბინა აღარ მაქვს; 

ქუჩებში დავხეტიალობ და ცოტათი დაღლილი ვარ. 



- ჰო და ძალიან კარგი, - უთხრა ბროტომ, - პატივი მეცით და ჩემს სხვენზე 

მობრძანდით. 

- ბატონო, - უპასუხა ბარნაბიტმა ბერმა, - გაიგეთ, რომ მე საეჭვო კაცი ვარ. 

- მეც საეჭვო ვარ, - თქვა ბროტომ, - ჩემი ქაღალდის ტიკინებიც საეჭვონი არიან და 

სწორედ ეს არის ყველაზე უფრო სამწუხარო. თქვენ ხედავთ, როგორ სველდებიან 

ისინი ეხლა ტილოს ქვეშ. მოგახსენებთ, მამაო, რომ მას შემდეგ, რაც მეზვერეობას 

თავი დამანებებინეს, ჯამბაზების კეთება დავიწყე და თავს ამით ვირჩენ. 

მამა ლონგემარი ყოფილი ფინანსისტის გაწვდილ ხელს ჩაეჭიდა და 

სტუმართმოყვარე მასპინძელს თან გაჰყვა. ბროტომ სხვენზე ასვლისთანავე პური, 

ყველი და ღვინო შესთავაზა; ეს სანოვაგე მას საწვიმარ ღარში ჰქონდა ჩადებული 

გასაცივებლად, როგორც სიბარიტს შეეფერებოდა. 

როცა შიმშილი მოიკლა, მამა ლონგემარმა ლაპარაკი დაიწყო: - ბატონო, უნდა 

გიამბოთ, როგორ გავიქეცი და როგორ მოვხვდი იმ ჯირკვზე, სადაც თქვენ მნახეთ. 

მონასტრიდან გაძევების შემდეგ იმ მცირედი პენსიით ვცხოვრობდი, რომელიც 

ეროვნულმა კრებამ დამინიშნა; მსურველებს ლათინური ენის და მათემატიკის 

გაკვეთილებს ვაძლევდი და ბროშურებს ვწერდი ეკლესიის შევიწროებაზე 

საფრანგეთში. ერთი მოზრდილი შრომაც შევადგინე იმის დასამტკიცებლად, რომ 

კონსტიტუციის შეფიცვა ეწინააღმდეგება ეკლესიის დისციპლინას; რევოლუციის 

წარმატებამ მოწაფეები წამართვა, ხოლო პენსიის მიღება აღარ შემეძლო კანონის მიერ 

დაწესებული სამოქალაქო მოწმობის უქონლობის გამო. სწორედ ამ მოწმობის 

მისაღებად წავედი ქალაქის საბჭოში, რადგან დარწმუნებული ვიყავი, რომ 

სამართლიანად მერგებოდა. მოციქულ პავლეს, რომელმაც ჩვენი ორდენი დააფუძნა, 

თავი მოჰქონდა რომაელი მოქალაქის სახელით. მეც მას ვბაძავდი. და, როგორც 

ჭეშმარიტ ფრანგ მოქალაქეს შეეფერება, მოკრძალებით ვეპყრობოდი ყველა 

ადამიანურ კანონს, რომელიც ღვთის ცნებას არ ეწინააღმდეგებოდა. ჩემი თხოვნა 

ბატონ კოლენს წარვუდგინე, მეძეხვესა და მუნიციპალურ მოხელეს, რომელსაც ასეთი 

მოწმობების გაცემა აქვს დავალებული. გამომკითხა, რა წოდებისა ხარო. ვუპასუხე, 

სასულიერო პირი მეთქი. შემდეგ კიდევ მკითხა, ცოლიანი ხარ თუ არაო, და როცა 

ვუპასუხე, უცოლო ვარ მეთქი, მითხრა: ეს ძალიან ცუდია თქვენთვისო. ბოლოს 

მკითხა, დაამტკიცე თუ არა შენი მოქალაქეობრივი გრძნობა 10 აგვისტოს, 2 

სექტემბერს და 31 მაისს, „მოწმობებს მხოლოდ ისეთ პირებს ვაძლევთ, რომელთაც 

თავიანთი პატრიოტიზმი დაამტკიცეს ამ სამ შემთხვევაშიო“. მე არ შემეძლო ისეთი 

პასუხი მიმეცა, რომელიც მას დააკმაყოფილებდა. ყოველი შემთხვევისათვის მან ჩემი 

სახელი და ადრესი ჩაიწერა და აღმითქვა, რომ საჩქაროდ ცნობებს შეჰკრეფდა ჩემს 

შესახებ. მოცემული სიტყვა შეასრულა და მისი გამოკვლევის შედეგი ის იყო, რომ 

ჩემი შინ არყოფნის დროს საყოველთაო უშიშროების კომიტეტიდან ორი კომისარი და 

რამდენიმე ჯარისკაცი მესტუმრა ციხეში წასაყვანად. არ ვიცი, რა ბრალს მდებენ. 

მაგრამ დამეთანხმეთ, რომ მოქალაქე კოლენი სწორედ შებრალების ღირსია: მისი 

გონება იმდენად დაბნელებულია, რომ სასულიერო პირს უსაყვედურებს, რატომ 

მოქალაქეობრივი გრძნობა არ გამოიჩინე 10 აგვისტოს, 2 სექტემბერს და 31 მაისსო. 

სწორედ რომ საბრალოა ადამიანი, რომელსაც თავში ასეთი აზრი მოუვა. 



- არც მე მაქვს მოწმობა, - თქვა ბროტომ, - ჩვენ ორივე საეჭვო ვართ, მაგრამ თქვენ 

დაქანცული ხართ. მოისვენეთ, მამაო; ხვალ ვიზრუნოთ თქვენს დაცვაზე. 

სტუმარს მატრაცი დაუთმო, თავისთვის კი თივის ლეიბის დატოვება უნდოდა, 

მაგრამ თავმდაბალმა ბერმა საწოლების შეცვლა მოითხოვა ისეთი დაჟინებით, რომ 

ბროტო იძულებული გახდა ის დაეკმაყოფილებინა: წინააღმდეგ შემთხვევაში მამა 

ლონგემარი იატაკზე აპირებდა დაწოლას. 

როცა ეს სამზადისი დამთავრდა, ბროტომ სანთელი ჩააქრო ეკონომიისა და 

კეთილგონიერების დასაცავად. 

- ბატონო, - უთხრა სასულიერო პირმა, - დიდად მადლობელი ვარ იმისთვის, რასაც 

თქვენ ჩემი გულისთვის აკეთებთ; მაგრამ, სამწუხაროდ, ჩემს მადლობას თქვენთვის 

არავითარი მნიშვნელობა არა აქვს. დაე, ღმერთმა გიზღოთ სამაგიერო! ამას 

თქვენთვის უსაზღვრო მნიშვნელობა ექნება. მაგრამ ღმერთი მხოლოდ იმას უწევს 

ანგარიშს, რაც მისი სახელის სადიდებლად კეთდება და რაც ბუნებრივი სათნოების 

შედეგს წარმოადგენს. ამიტომ გემუდარებით, მისი გულისთვის გააკეთეთ, რაც 

ჩემთვის გინდოდათ გაგეკეთებინათ. 

- მამაო, - უპასუხა ბროტომ, - თავს ნუ იწუხებ და მადლობას ნუ მიხდით, მე თქვენი 

სიყვარული როდი მამოქმედებს: თუმცა თქვენ სასიამოვნო ადამიანი ხართ, მაგრამ 

მაინც იმდენად ნაკლებ გიცნობთ, რომ არ შემიძლია თქვენი სიყვარული დავიჩემო. 

მით უმეტეს ჩემი მოქმედება კაცობრიობის სიყვარულით არ არის გამოწვეული: მე 

ისეთი გულუბრყვილო არ ვარ, როგორც დონ-ჟუანი, რომელსაც სწამდა, კაცობრიობას 

რაღაც უფლებები აქვსო. დიდად მაწუხებს, რომ ასეთ თავისუფალ მოაზროვნე 

ადამიანს ასეთი ცრუმორწმუნეობა ჰქონდა. მე ეგოისტური გრძნობა მამოძრავებს; ეს 

გრძნობა უკარნახებს ადამიანს სულგრძელობასა და თავგანწირვას, იმიტომ რომ 

თავის თავს უბედურ ადამიანში დაანახვებინებს ხოლმე, როგორც სარკეში; იგივე 

გრძნობა აიძულებს მას თავისი თავი გამოიტიროს სხვისი უბედურების გამოტირების 

დროს და მოყვასს, რომელიც მას ბუნებითა და ბედით ჰგავს, დახმარება გაუწიოს ისე, 

რომ სხვისი დახმარება საკუთარი თავის დახმარებას ჰგავდეს. ამას გარდა, 

ქველმოქმედებას უსაქმობის გამო ჩავდივარ; ცხოვრება იმდენად უხამსი და 

მოსაწყენია, რომ, რაც უნდა დაჯდეს, თავის გართობაა საჭირო, ქველმოქმედებას კი, 

თუმცა საკმაოდ უგემური გასართობია, მაგრამ ძალაუნებურად უნდა დავჯერდეთ 

უფრო სასიამოვნო გასართობის უქონლობის გამო; ქველმოქმედებას ჩავდივარ 

აგრეთვე გულზვიადობის წყალობით, რადგან მინდა, რომ თქვენს წინაშე 

უპირატესობა ვიქონიო; ბოლოს ამას სისტემის გულისთვის ვშვრები, რათა თქვენ 

დაგანახოთ, რა შეუძლია ათეისტს. 

- თავის თავს ცილს ნუ სწამებთ, ბატონო, - უპასუხა მამა ლონგემარმა. - მე დღემდე 

ღმერთმა მეტი წყალობა მაღირსა, ვიდრე თქვენ; მაგრამ უფრო უღირსი ვარ, ვიდრე 

თქვენ; ჩვენი შედარებაც არ შეიძლება ბუნებრივი ღირსების მხრით. მაგრამ, ნება 

მომეცით, თქვენ წინაშე ერთი უპირატესობა ვიქონიო. რადგან ვერ მიცნობთ, ჩემი 

შეყვარებაც არ შეგიძლიათ. მე კი, ბატონო, თუმცა ვერ გიცნობთ, მაინც თავისთავზე 

მეტად მიყვარხართ; ასეთია ღვთის ცნებაც. 

ამ სიტყვების შემდეგ მამა ლონგემარმა დაიჩოქა, ლოცვა წაიკითხა, თავის ჩალის 

ლეიბზე დაწვა და მშვიდად დაიძინა. 



13. 

ევარისტ გამლენი მეორეჯერ იღებდა მონაწილეობას ტრიბუნალის სხდომაში. 

სხდომის გახსნამდე თავის კოლეგებს ესაუბრა დილით მოსული ახალი ამბების 

შესახებ. ზოგიერთი ცნობა ბუნდოვანი იყო, ზოგიერთი კიდევ ყალბი; მაგრამ რაც 

უეჭველად სწორი იყო, შიშის ზარს იწვევდა. კოალიციის ჯარები ყველა გზას 

დაეპატრონენ და ერთად მოდიოდნენ, ვანდეა გამარჯვებული იყო, ლიონი 

აჯანყებული, ტულონი ინგლისელებს დანებდა, მათ იქ თოთხმეტი ათასი კაცი 

გადმოსხეს. 

ამ მოხელეებისათვის ეს პირადი უბედურებაც იყო და არა მარტო მსოფლიო ხასიათის 

მოვლენები. ისინი დარწმუნებული იყვნენ, რომ თუ სამშობლო დაიღუპებოდა, 

თვითონაც დაიღუპებოდნენ და ამიტომ საზოგადოებრივ კეთილდღეობას თავის 

პირად საქმედ თვლიდნენ. ერის ინტერესი მათ კერძო ინტერესთან იყო 

შედუღებული, უშუალოდ მათ გრძნობებს, ვნებათაღელვას, ყოფაქცევას ეხებოდა. 

გამლენმა სხდომის დროს თავდაცვის კომიტეტის მდივნის ტრიუბერის წერილი 

მიიღო; ეს იყო ცნობა, რომ იგი თოფის წამლის და გვარჯილის კომისრად ინიშნებოდა. 

„შენ გაჩხრეკ სექციის ყველა სარდაფს და დააგროვებ ნივთიერებას, რომელიც თოფის 

წამლის მოსამზადებლად არის აუცილებელი. შეიძლება მტერი ხვალ პარიზის 

კედლებთან გამოჩნდეს: დაე, სამშობლოს მიწამ მეხი მოგვცეს, რომელსაც მტრებს 

დავსცემთ თავზე. ამასთანავე გიგზავნი კონვენტის ინსტრუქციას, რომელიც 

გვარჯილის გამოყენების წესს შეეხება. სალამი და ძმობა.“ 

ამ დროს ბრალდებული შემოიყვანეს. ეს იყო ერთი უკანასკნელი და ნაკლებ ცნობილი 

იმ დამარცხებულ გენერლებიდან, რომელთაც კონვენტი ტრიბუნალს უგზავნიდა. მის 

დანახვაზე გამლენს ტანში ჟრუანტელმა დაუარა: მას მოეჩვენა, რომ ეს იგივე 

სამხედრო პირია, რომელიც სამი კვირის წინათ ჩემ თვალწინ გაასამართლეს და 

გილიოტინაზე გაგზავნესო. ეს იგივე ადამიანი იყო, ჯიუტი, გონებაშეზღუდული: 

თითქოს პროცესი მეორდებოდა. ბრალდებული ცბიერ და ტლანქ პასუხებს იძლეოდა, 

რაიცა მის წინააღმდეგ ამხედრებდა მოსამართლეებს. მისი თაღლითობა, 

თვალთმაქცობა, ბრალდებები საკუთარი ხელქვეითების წინააღმდეგ მაყურებელს 

ავიწყებინებდა, რომ იგი ამ წუთში საპატიო საქმეს ასრულებდა, სახელდობრ, თავის 

ღირსებასა და სიცოცხლეს იცავდა. ამ საქმეში ყოველივე გამოურკვეველი, საკამათო 

იყო, ჯარების პოზიცია, მოქმედი ნაწილების რიცხვი, გაცემული ბრძანება, ჯარის 

მოძრაობა: არავინ არაფერი იცოდა. არავის არაფერი ესმოდა, ამ ბუნდოვან, უაზრო, 

უმიზნო ოპერაციებში, რომელიც განადგურებით დამთავრდა; არ ესმოდა არც 

დამცველს, არც ბრალდებულს, არც ბრალმდებელს, არც მსაჯულებსა და ნაფიცებს; 

და განსაკუთრებით საყურადღებო იყო, რომ არავის უნდოდა ამაში თავის თავს ან 

სხვა ვინმეს გამოსტეხოდა. მსაჯულები თავს იქცევდნენ გეგმების შედგენით, 

გაბმული მსჯელობით ტაქტიკისა და სტრატეგიის შესახებ. ბრალდებული 

ამჟღავნებდა თავის ბუნებრივ მიდრეკილებას და ხრიკებს მიმართავდა. 

გაიმართა დაუსრულებელი კამათი. და გამლენი ამ კამათის დროს ჩრდილოეთის 

ოღროჩოღრო გზებზე ტალახში ჩაფლულ ყუთებსა და არხებში ჩავარდნილ 

ზარბაზნებს ხედავდა; თითქო დამარცხებული რაზმები უწესრიგოდ ყველა გზით 



იხევდნენ და მიტოვებულ უღელტეხილებში ყოველი მხრიდან მტრის ცხენოსანი 

ჯარი იჭრებოდა. და მას თითქო ამ ვერაგულად მიტოვებული ჯარის გოდება ესმოდა. 

ეს გოდება ამ გენერლის ბრალდებას შეიცავდა. კამათის დამთავრებისას დარბაზში 

უკვე ბნელოდა და მარატის ბიუსტი თავმჯდომარეს მოჩვენებასავით ედგა თავზე. 

ნაფიცი მსაჯულები ორ ნაწილად გაიყვნენ. გამლენმა ყრუ ხმით, რომელიც თითქო 

ყელში ეჩხირებოდა, მაგრამ მტკიცე ტონით, ბრალდებული დამნაშავედ გამოაცხადა, 

როგორც რესპუბლიკის მოღალატე; ბრბომ ჩურჩულით თითქო მოიწონა მისი 

გადაწყვეტილება და მოუალერსა მის ახალგაზრდა სათნოებას. განაჩენი ლამპრების 

სინათლეზე წაიკითხეს, მოლურჯო შუქი თრთოდა დასასჯელის ჩაცვენილ 

საფეთქლებზე, სადაც ოფლის წვეთები ჩანდა. გამოსავალში, სადაც საფეხურებზე 

კოკარდიანი კეკელა დედაკაცები ირეოდნენ, გამლენმა თავისი სახელი გაიგონა: 

როგორც ეტყობოდა, მას ტრიბუნალის ხშირი სტუმრები უკვე იცნობდნენ. შემდეგ 

წინდის მქსოველები შემოეხვივნენ. ისინი ავსტრიელი ქალის თავს ითხოვდნენ. 

მეორე დღეს ევარისტს ერთი ბეჩავი დედაკაცის, პურის გამყიდველის, მეირიონის 

ქვრივის ბედი უნდა გადაეწყვიტა. იგი ხელის ურიკას ატარებდა ქუჩებში, წელზე 

თეთრი ხის ფიცარი ჰქონდა ჩამოკიდებული, სადაც ჯიბის დანით გაყიდული პურის 

რაოდენობას ნიშნავდა. მისი მოგება რვა სუ იყო დღეში. საზოგადოებრივი 

ბრალმდებლის თანაშემწემ გასაოცარი სისასტიკე გამოიჩინა ამ უბედურის 

წინააღმდეგ: მას რამდენჯერმე დაეძახა: „გაუმარჯოს მეფესო!“, 

კონტრრევოლუციური სიტყვები ეთქვა იმ სახლებში, სადაც ყოველდღე პური 

მიჰქონდა და იმ შეთქმულებაში გაბმულიყო, რომელსაც მიზნად ლუი კაპეტის 

მეუღლის გაპარება ჰქონდა. დაკითხვის დროს დედაკაცმა დაადასტურა, რასაც 

აბრალებდნენ; შემდეგ გულუბრყვილობისა და ფანატიზმის გამო გადაჭარბებული 

როიალისტური გრძნობები აღიარა და თავის თავი დაიღუპა. 

რევოლუციური ტრიბუნალი თანასწორობის იდეის გულისთვის ისევე 

შეუბრალებლად ეპყრობოდა შავ მუშებსა და მოახლეებს, როგორც არისტოკრატებსა 

და ფინანსისტებს. გამლენს სხვანაირი ყოფაქცევა ვერც წარმოედგინა სახალხო 

რეჟიმის დროს. ხალხისთვის შეურაცხყოფა, დამცირება იქნებოდა თუ სიკვდილით 

დასჯის პრივილეგიას მხოლოდ არჩეულ პირებისთვის შეინარჩუნებდნენ. ეს იმის 

მაჩვენებელი იქნებოდა, რომ ხალხი, ასე ვთქვათ, ღირსი არ არის დასჯისაო; თუ 

გილიოტინას მარტო არისტოკრატებისთვის მოიხმარდნენ, ის თითქო ერთნაირ 

უსამართლო უპირატესობად გადაიქცეოდა. გამლენის აზროვნებაში დასჯის იდეა 

ნელ-ნელა რელიგიურ და მისტიკურ ელფერს ღებულობდა, ის რაღაც საკუთარ 

განყენებულ სათნოებასა და დამსახურებას იჩენდა. გამლენი ფიქრობდა, დამნაშავეს 

სასჯელი უნდა მიეზღოს და სხვანაირად მოქცევა უმართებულობა იქნებაო. მან 

განაცხადა, რომ მეირიონის ქვრივი დამნაშავეა და ღირსია უზენაესი სასჯელისაო; 

შემდეგ გულისტკივილი გამოსთქვა იმის გამო, რომ სასამართლოს დარბაზში ვერ 

ხედავდა იმ ფანატიკოსებს, რომელთაც ეს დედაკაცი დაღუპეს, რათა მათაც ბედი 

გაენაწილებინათ. 

ევარისტი ყოველდღე დადიოდა იაკობინელებთან, რომელნიც დომინიკელების, ანუ 

ხალხური გამოთქმით, იაკობინელების ძველს ეკლესიაში იკრიბებოდნენ, ონორეს 

ქუჩაზე; ეზოში თავისუფლების ხე იდგა, ვერხვი, რომლის მთრთოლვარე ფოთლები 

მუდამ შრიალებდნენ. თვით ეკლესია ღარიბი და პირქუში სტილის შენობა იყო; მძიმე 

კრამიტის სახურავი ჰქონდა. კედლებში გამოჭრილი იყო სარკმელი და თაღიანი კარი, 



რომელსაც ზემოთ ეროვნული დროშა და თავისუფლების ჩაჩი ჰქონდა მიმაგრებული. 

იაკობინელებმაც[97], კორდელიერებისა[98] და ფელიანების მსგავსად, არა მარტო 

გაძევებული ბერების შენობა, არამედ მათი სახელწოდებაც მიიტაცეს. გამლენი წინათ 

გულმოდგინედ ესწრებოდა კორდელიერების სხდომებს, მაგრამ „ხალხის 

მეგობრის“ სიკვდილის შემდეგ მაქსიმილიანის გზას დაადგა. რობესპიერის 

აზროვნება ბატონობდა იაკობინელების კლუბში და იქიდან ათასი პროვინციული 

საზოგადოების შემწეობით მთელ საფრანგეთში ვრცელდებოდა. ოქმის კითხვის 

დროს მხატვარი ხშირად შიშველ და სევდიან კედლებს შესცქეროდა, რომელნიც ერთ 

დროს მწვალებელთა დიდი ინკვიზიტორის სულიერ შვილებს ფარავდნენ, ახლა კი 

სამშობლოს ერთგული ინკვიზიტორების კრებებს დაჰყურებდნენ. 

იქ უბრალოდ იკრიბებოდნენ და სიტყვის შემწეობით მოქმედებდნენ სახელმწიფოს 

უძლიერესი ხელისუფალნი. იაკობინელების ხელისუფლება განაგებდა ქალაქს, 

სახელმწიფოს, თავის დეკრეტებს უკარნახებდა კონვენტს. ახალი წესწყობილების 

კალატოზები იმდენად მოკრძალებით ეპყრობოდნენ კანონს, რომ მონარქისტებად 

დარჩნენ 1791 წლის შემდეგ და ასეთად დარჩენა ისურვეს ვარენის[99] შემდეგაც. 

იმიტომ რომ კონსტიტუციის თავგამოდებული მომხრეები იყვნენ. ისინი 

დაწესებული რეჟიმის მეგობრები იყვნენ თვით მარსის ველზე მომხდარი ხოცვა-

ჟლეტის შემდეგ, არასოდეს რევოლუციონერობას არ იჩენდნენ რევოლუციის 

წინააღმდეგ, დაშორებულნი იყვნენ სახალხო მოძრაობას, მაგრამ თავიანთი ძლიერი 

და ბნელი სულის სიღრმეში ასაზრდოებდნენ სამშობლოს სიყვარულს, რომელმაც 

თოთხმეტი არმია წარმოშვა და გილიოტინა აღმართა. ევარისტი თაყვანს სცემდა მათ 

სიფხიზლეს, იჭვიან სულს, დოგმატიკურ აზროვნებას, წესრიგის სიყვარულს, 

ბრძანებლობის ნიჭს, სახელმწიფოებრივ სიბრძნეს. 

დარბაზში შეკრებილი საზოგადოება დროგამოშვებით ერთსულოვნად თრთოდა, 

როგორც ეზოში დარგული თავისუფლების ხის ფოთლები. 

ამ დღეს ტრიბუნაზე აუჩქარებლად ავიდა ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც უკან 

გადახრილი შუბლი, გამგმირავი თვალები, წვეტიანი ცხვირი, მახვილი ნიკაპი, 

ნაყვავილარი სახე და ცივი გამომეტყველება ჰქონდა. ოდნავ შეპუდრული იყო და 

ლურჯი, წელზე მოჭერილი ტანსაცმელი ეცვა; ისეთი თავდაჭერილი, გაზომილი 

მიხრა-მოხრა ჰქონდა, რომ ზოგიერთი დაცინვით ცეკვის მასწავლებელს ადარებდა, 

ზოგი კი „საფრანგეთის ორთეოსს“ უწოდებდა. რობესპიერმა მკაფიო ხმით 

მჭევრმეტყველი სიტყვა წარმოსთქვა რესპუბლიკის მტრების წინააღმდეგ; ბრისო და 

მისი თანამოაზრეები საშინელი მეტაფიზიკური საბუთებით გაანადგურა. დიდხანს 

ილაპარაკა ენაწყლიანად და ჰარმონიულად. ფილოსოფიის ზეციურ სივრცეებში 

ნავარდობდა და იქიდან მეხს სცემდა შეთქმულ მტრებს, რომელნიც დედამიწაზე 

მიცოცავდნენ. 

ევარისტმა ეს ყოველივე მოისმინა და გაიგო. აქამდე ის ბრალს დებდა ჟირონდელებს, 

რომ ისინი მონარქიის რესტავრაციას ან ორლეანების პარტიის ტრიუმფს 

ამზადებდნენ და განზრახული ჰქონდათ გაენადგურებიათ გმირული პარიზი, 

რომელმაც საფრანგეთი გაათავისუფლა და ერთ დღეს მსოფლიოსაც 

გაათავისუფლებდა. ახლა ბრძენის ლაპარაკი მოისმინა და უფრო ამაღლებული და 

უფრო წმინდა ჭეშმარიტება აღმოაჩინა; შეიცნო რევოლუციური მეტაფიზიკა, 

რომელიც მის სულს ტლანქ შემთხვევებზე მაღლა აყენებდა, გარეგრძნობის 



შეცდომისაგან იცავდა და აბსოლუტური ჭეშმარიტების სფეროში გადაჰყავდა. 

საგნები თავის თავად არეულნი და ბუნდოვანნი არიან; ფაქტების სირთულე ისეთია, 

რომ ადამიანი დაიბნევა. რობესპიერი მას სინამდვილეს უმარტივებდა და სიკეთესა 

და ბოროტებას უბრალო და ნათელ ფორმულებში უდგენდა. აქ ფედერალიზმია, იქ 

განუყოფელობა: ხსნა ერთობასა და განუყოფელობაში იყო, ფედერალიზმი კი 

შეჩვენებაა. გამლენი იმ მორწმუნე კაცის ღრმა სიხარულს განიცდიდა, რომელმაც 

იცის კურთხეული და შეჩვენებული სიტყვა. ამიერიდან რევოლუციურ 

ტრიბუნალებს, საეკლესიო ტრიბუნალების მსგავსად, ეცოდინებათ რა არის 

აბსოლუტური დანაშაული და რა არის სიტყვიერი შეცოდება. და რადგან ევარისტს 

რელიგიური სული ჰქონდა, ამ გამოცხადებას პირქუში ენთუზიაზმით ღებულობდა; 

მისი გული აღფრთოვანებული და გახარებული იყო იმ იდეით, რომ ამიერიდან მას 

სასინჯი ჰქონდა დანაშაულისა და უმანკოების გასარჩევად. თქვენ ყოველივეს 

შეიცავთ, ჰოი სარწმუნოების საუნჯენო!... 

ბრძენმა მაქსიმილიანმა გამლენს იმ ადამიანების ვერაგი განზრახვებიც განუმარტა, 

ვისაც საკუთრების გათანასწორება და მიწების განაწილება უნდოდა, აგრეთვე 

სიმდიდრის და სიღარიბის მოსპობა და საყოველთაო საშუალო ბედნიერების 

დამყარება. მხატვარი თავდაპირველად მოხიბლული იყო მათი იდეებით და 

ეთანხმებოდა კიდეც მათ განზრახვებს, რომლებიც თითქო შეფარდებული იყო 

ჭეშმარიტი რესპუბლიკის პრინციპებთან. მაგრამ რობესპიერმა იაკობინელების 

კლუბში მათი თვალთმაქცობა გამოააშკარავა და გამლენს დაანახვა, რომ თუმცა ამ 

ადამიანების ზრახვები თითქო წმინდა იყო, მათ ნამდვილს მიზანს რესპუბლიკის 

დამხობა წარმოადგენდა. ისინი მდიდრებს აშფოთებდნენ მხოლოდ იმისთვის, რომ 

კანონიერი ხელისუფლებისათვის ძლიერი და შეურიგებელი მტრები შეექმნათ. 

მართლაც, როგორც კი საკუთრება საფრთხეში ჩავარდებოდა, მთელი ხალხი, 

რომელიც მით უფრო ებღაუჭებოდა ქონებას, რამდენადაც ნაკლები გააჩნდა, მაშინვე 

ზურგს მიუბრუნებდა რესპუბლიკას. ქონებრივი ინტერესების შებღალვა 

შეთქმულების მოწყობას უდრიდა, ვინც საყოველთაო ბედნიერებისა და 

სამართლიანობის სახით მოქალაქეებს თანასწორობასა და საკუთრების 

განზოგადოებას სთავაზობდა, უფრო საშიში მოღალატე და ბოროტმოქმედი იყო, 

ვიდრე ფედერალისტები. 

მაგრამ უდიდესი გამოცხადება, რომელიც რესპუბლიკის სიბრძნემ მოუტანა, 

ათეიზმის დანაშაულისა და უხამსოების გამოაშკარავება იყო. გამლენს არასოდეს არ 

უარუყვია ღმერთის არსებობა; დეისტი იყო და სწამდა განგება, რომელიც ზრუნავს 

ადამიანისთვის; მაგრამ უზენაესი არსება ბუნდოვნად ჰქონდა წარმოდგენილი და 

რადგან ამასთანავე სინდისის თავისუფლების მომხრე იყო, შესაძლებლად მიაჩნდა, 

რომ პატიოსან ადამიანს ლამეტრისა[100], ბულანჟეს[101], ბარონ ჰოლმახისა, 

ლალანდის[102], ჰელვეციუსის, მოქალაქე დიუპუის მსგავსად, უარეყო ღმერთის 

არსებობა, მხოლოდ იმ პირობით კი, რომ თავის თავში სამართლიანობის წყარო და 

სათნო ცხოვრების კანონი აღმოეჩინა. ათეისტებს ერთგვარი თანაგრძნობითაც კი 

ეპყრობოდა, როცა ხედავდა, რომ მათ ლანძღავდნენ ან სდევნიდნენ. მაქსიმილიანმა 

სული გაუხსნა და თვალები აუხილა. თავისი სათნო მჭევრმეტყველებით ამ დიდმა 

ადამიანმა მას ათეიზმის ნამდვილი ხასიათი, ბუნება, განზრახვა, შედეგები უჩვენა; 

დაანახვა, ეს მოძღვრება არისტოკრატიის სალონებსა და ბუდუარებში იყო შექმნილი 

და ვერაგ იარაღს წარმოადგენდა, რომელიც ხალხის მტრებმა გასჭედეს მის 



გასათახსირებლად და დასამონებლადო; დიდი დანაშაულია უბედური მომაკვდავის 

გულიდან განგების აზრის ამოგლეჯა და ადამიანის დაქვემდებარება 

ვნებათაღელვისადმი, რომელიც მას აქვეითებს და უღირს მონად ხდისო; ბოლოს 

გამოააშკარავა, რომ, მაგალითად, ჰელვეციუსის მონარქიულ ეპიკურეიზმს უზნეობა, 

სისასტიკე და ყოველი დანაშაული მოსდევსო. მას შემდეგ, რაც გამლენი, დიდი 

რობესპიერის გაკვეთილებმა გაანათლა, ათეისტებს თავს არიდებდა. განსაკუთრებით, 

როცა ისინი გულღიანი და მხიარულნი იყვნენ, როგორც ბებერი ბროტო. 

შემდგომი დღეების განმავლობაში ევარისტს რამდენიმე საქმე უნდა გაერჩია: ერთი 

ყოფილი კეთილშობილისა, რომელსაც ხორბლის განადგურება ბრალდებოდა; სამი 

ემიგრანტისა, რომლებიც უკან დაბრუნდნენ სამოქალაქო ომის გასაღვივებლად; ორი 

როსკიპი ქალისა პალე-ეგალიტედან; თოთხმეტი შეთქმული ბრეტონელისა, 

რომელთა შორის ქალებიც იყვნენ, მოხუცებიც, ახალგაზრდებიც, ბატონებიც და 

მოსამსახურეებიც. დანაშაული დამტკიცებული იყო. დამნაშავეებს შორის ერთი ოცი 

წლის ქალიც იყო: მის აყვავებულ ახალგაზრდობას მოახლოებული სიკვდილის 

ჩრდილი ადგა და კიდევ უფრო მომხიბლავს ხდიდა: ქერა თმის ნაწნავი ლურჯი 

ბანტით ჰქონდა შეკრული, ბატისტის თავსაკრავი სანახევროდ ამხელდა თეთრსა და 

მოქნილ კისერს. 

ევარისტი თავგამოდებით სიკვდილით დასჯას მოითხოვდა და ყველა დამნაშავე, 

ერთი ბებერი მებაღის გამოკლებით, ეშაფოტზე გაგზავნეს. 

შემდეგ კვირაში ევარისტმა და მისმა სექციამ ორმოცდახუთი მამაკაცი და ოცდარვა 

დედაკაცი მოსცელეს. 

რევოლუციური ტრიბუნალის მსაჯულები არ არჩევდნენ მამაკაცებსა და დედაკაცებს; 

ამ საკითხში ძველი პრინციპით ხელმძღვანელობდნენ, რომელიც სამართლის 

დასაბამიდან მოდიოდა. თავმჯდომარე მონტანემ ადგილი დაჰკარგა იმიტომ, რომ 

შარლოტა კორდეს სილამაზითა და გამბედაობით მოიხიბლა და მისი გადარჩენა 

სცადა სამართლის წარმოების შეცვლით. დაკითხვის დროს ქალებს, უმეტეს 

შემთხვევაში, არავითარ უპირატესობას არ აძლევდნენ: ნაფიც მსაჯულებს ეშინოდათ 

მათი თვალთმაქცობისა, ცბიერებისა, მომხიბვლელობისა, ქალები მამაკაცებს 

გამბედაობაში არ ჩამოუვარდებოდნენ და ტრიბუნალს თითქოს აიძულებდნენ, რომ 

ისინიც მამაკაცებივით გაესამართლებინათ. მსაჯულების უმრავლესობა ისეთი 

ადამიანებისაგან შედგებოდა, რომელნიც ნაკლებ მგრძნობიარენი იყვნენ, ან მხოლოდ 

განსაზღვრულ საათებში იჩენდნენ მგრძნობიარობას და ამიტომ არ ღელავდნენ. 

ისინი ამ ქალებს ასამართლებდნენ ან ამტყუნებდნენ საკუთარი სინდისისა, 

გულმოდგინებისა , რესპუბლიკის ნელთბილი ან ცხოველი სიყვარულის მიხედვით. 

ქალები სასამართლოში თითქმის ყოველთვის კოხტად თმადავარცხნილნი 

მოდიოდნენ და ტანისამოსიც იმდენად მოხდენილად ეცვათ, რამდენადაც 

შესაძლებელი იყო მათს უბედურ მდგომარეობაში. მაგრამ მათ შორის ცოტა იყო 

ახალგაზრდა, კიდევ ნაკლები იყო ლამაზი, ისინი დამჭკნარნი იყვნენ სატუსაღოსა და 

ზრუნვის წყალობით. დარბაზის სასტიკი სინათლე ააშკარავებდა მათს დაღლილობას, 

შიშს, ფერმკრთალ პირისახეს, უსისხლო, მოკუმულ ტუჩებს. მაგრამ საბედისწერო 

სავარძელში არაერთხელ ჩამჯდარა ახალგაზრდა, ფერმკრთალი, მშვენიერი ქალი, 

რომლის თვალებს სიკვდილის ჩრდილი ადგებოდა და თითქო ვნებიან ნისლით 

ფარავდა. ვინ იცის, რამდენი ნაფიცი მსაჯულის გული აჩუყებულა და 



გაღიზიანებულა ასეთი ქალის დანახვაზე? ვინ იცის რამდენ მათგანს თავის 

გარყვნილი სულის სიღრმეში ამ მშვენიერი არსების ფარული საიდუმლოებანი 

წარმოუდგენია, მისი ცოცხალი და მკვდარი სხეული გაუტიტვლებია, ვნებიანი და 

სისხლიანი სახეები შეუქმნია და სასტიკი სიამოვნება უპოვნია იმაში, რომ ჯალათს 

ასეთი სანდომიანი სხეული გადაეცემოდა. შეიძლება აქ დადუმება სჯობდეს, მაგრამ 

ამის უარყოფა არავის შეუძლია, ვინც ადამიანს იცნობს. ევარისტ გამლენი, ეს ცივი და 

მცოდნე მხატვარი, მხოლოდ ანტიკურ მშვენიერებას სცნობდა, მშვენიერება კი მასში 

უფრო მოწიწებას იწვევდა, ვიდრე მღელვარებას. მისი კლასიკური გემოვნება 

იმდენად შეურიგებელი იყო, რომ ქალი იშვიათად მოსწონდა: მას კეკლუცი სახე 

ისევე ნაკლებ ხიბლავდა, როგორც ფრაგონარის ფერები და ბუშეს ფორმები: 

სქესობრივ ჟინს მხოლოდ ღრმა სიყვარულის დროს გრძნობდა. 

როგორც მისი ამხანაგების უმრავლესობა ტრიბუნალში, იგი ქალებს უფრო საშიშად 

თვლიდა, ვიდრე მამაკაცებს. მას სძაგდა ყოფილი პრინცესები, რომელნიც თავის 

ფანტაზიაში ისე წარმოედგინა, თითქო ისინი ავსტრიელ ქალთან ერთად ტყვიებს 

ასხამდნენ პატრიოტების გასაჟლეტად; მას თვით ფილოსოფოსების, ფინანსისტების 

და ლიტერატორების მშვენიერი მეგობრებიც ეზიზღებოდა, რომელნიც იმაში იყვნენ 

დამნაშავენი, რომ ხორციელ და სულიერ სიამოვნებას განიცდიდნენ რევოლუციის 

წინა დროში, როცა ასე ტკბილი იყო ცხოვრება. მას ისინი სძაგდა უანგარიშოდ და, 

როცა ვინმე მათგანი უნდა გაესამართლებინა, შურისძიების გრძნობით 

ხელმძღვანელობდა და ეგონა, სამართლიანად ვსჯი საზოგადო კეთილდღეობის 

სახელითო. და მისი პატიოსნება, ვაჟკაცური უბიწოება, ცივი კეთილგონიერება, 

სახელმწიფო ერთგულება და სათნოება მომხიბლავ ქალების თავებს გილიოტინის 

ნაჯახს უწვდიდა. 

მაგრამ ეს რა მოხდა? რას ნიშნავდა ეს უცნაური სასწაული? სულ ცოტა ხნის წინათ 

დამნაშავეებს ძებნა სჭირდებოდათ, ძალიან ძნელი იყო მათი აღმოჩენა, მათი 

გამოტეხა. ახლა საჭირო აღარაა მეძებრებით ნადირობა, დამფრთხალი ნადირის 

დევნა: მსხვერპლი თვით მოდის ყოველი მხრიდან. კეთილშობილები, ქალწულები, 

ჯარისკაცები, როსკიპი ქალები თითქო ტრიბუნალში იჭრებიან, მოსამართლეებს 

აჩქარებენ, სიკვდილს მოითხოვენ, როგორც უფლებას, რომელიც თითქო რაც 

შეიძლება ჩქარა უნდა გამოიყენონ. თითქო საკმაო არ არის ის უამრავი რიცხვი 

ბრალდებულებისა, რომელთაც სატუსაღოში გულმოდგინე დამბეზღებლები ჰყრიან, 

ხოლო საზოგადოებრივი პროკურორი და მისი თანაშემწეები ტრიბუნალის წინაშე 

ატარებენ; საჭიროა იმათი სიკვდილის დასჯის შესახებ ზრუნვაც, ვინც აღარ იცდის. 

არადა რამდენია კიდევ სხვები, კიდევ უფრო აჩქარებულნი და კიდევ უფრო ამაყნი, 

რომელნიც თავს იკლავენ, თითქოს არ სურდეთ, რომ მკვლელობის საქმეს 

მსაჯულები და ჯალათები ასრულებდნენ! მკვლელობის გამძაფრებულ წყურვილს 

პასუხს აძლევს სიკვდილის გამძაფრებული წყურვილი. აი, ახალგაზრდა, ლამაზი, 

ძალღონით სავსე სამხედრო პირი, სატუსაღოში სათაყვანებელი ქალი დატოვა, 

რომელმაც მას უთხრა: „იცოცხლე ჩემი გულისთვის“. მას ცხოვრება არ უნდა არც 

მისთვის, არც სიყვარულისთვის, არც დიდებისთვის. საბრალმდებლო ოქმი დასწვა, 

რათა თავის ჩიბუხისთვის ცეცხლი მოეკიდა. თუმცა წინათ რესპუბლიკელი იყო და 

თავისუფლებას მთელი სხეულით ისუნთქავდა, მაგრამ როიალისტი გახდა, რათა 

მომკვდარიყო. ტრიბუნალი ცდილობს მის გამართლებას; ბრალდებული უფრო 

ძლიერი აღმოჩნდა; მოსამართლეები და ნაფიცები იძულებულნი არიან დასთმონ. 



ევარისტი ბუნებით მაძიებელი და კეთილსინდისიერი იყო. მისი სული 

იაკობინელების გაკვეთილებმა და ცხოვრების მოვლენებმა ეჭვით აავსეს და 

შეაშფოთეს. საღამოობით, როცა ცუდად განათებული ქუჩით ელოდისთან მიდიოდა, 

ყოველ სარდაფში თითქოს ყალბი ქაღალდის ფულის დაზგებს ხედავდა; მეპურის ან 

მეხილის ცარიელი დუქნის სიღრმეში თითქო გადამალულ სანოვაგის საწყობებს 

ამჩნევდა; რესტორანების ბრჭყვიალა სარკეებიდან იმ სპეკულანტების ლაპარაკი 

ესმოდა, რომელნიც ბონის და შაშლის ღვინის ბოთლებს სცლიდნენ და ქვეყნის 

დამხობას ამზადებდნენ; ჭუჭყიან ვიწრო ქუჩებში როსკიპ ქალებს უცქეროდა, 

რომელნიც ეროვნულ კოკარდას ფეხით სთელავდნენ და მდიდრულად გამოწყობილი 

ყმაწვილების ტაშს იწვევდნენ, ყველგან შეთქმულები და მოღალატეები ეჩვენებოდა. 

და იგი ფიქრობდა: „რესპუბლიკავ! ამდენი ფარული და აშკარა მტრის წინააღმდეგ 

მხოლოდ ერთი რამ გიშველის: წმინდაო გილიოტინავ, იხსენი სამშობლო!...“ 

ელოდი მას უცდიდა თავის პატარა ცისფერ ოთახში, „მხატვარი ამურის“ ზემოთ. 

ქალი ფანჯრის რაფაზე მიხაკის ქოთნის გვერდით პატარა მწვანე სარწყველს სდგამდა, 

როცა უნდოდა ენიშნებია, რომ შესვლა შეიძლებოდა. ახლა ქალს ვაჟი აძრწუნებდა, ის 

მას საშინელი ეჩვენებოდა: ეშინოდა მისი და ღმერთად მიაჩნდა. მთელი ღამის 

განმავლობაში სისხლმოწყურებული ვაჟი და ვნებიანი ქალი თავდავიწყებულნი 

ერთმანეთს ეხუტებოდნენ და უსიტყვოდ, გაშმაგებით ჰკოცნიდნენ. 

14. 

მამა ლონგემარი გათენებამდე ადგა, ოთახი დაგავა და წირვის მოსასმენად წავიდა 

„ჯოჯოხეთის ქუჩაზე“ პატარა სამლოცველოში, სადაც მღვდელმსახურებას 

ასრულებდა ერთი სასულიერო პირი, რომელმაც არ შეჰფიცა კონსტიტუციას. 

პარიზში ათასობით იყო ასეთი ადგილები, სადაც სამღვდელოება ფარულად 

მორწმუნეების პატარა ჯგუფებს უყრიდა თავს. სექციების პოლიცია, თუმცა ფხიზელი 

და იჭვიანი იყო, თვალდახუჭული უცქეროდა ასეთ ფარულ სავანეებს, რადგან ერთი 

მხრით სამწყსოს გაღიზიანება არ უნდოდა, ხოლო მეორე მხრით მოკრძალების ნაშთი 

ნებას არ აძლევდა სარწმუნოებრივ საგნებს უდიერად მოპყრობოდა. ბარნაბიტი ბერი 

გამოეთხოვა თავის მასპინძელს, რომელმაც ძლივს დააჯერა, რომ სადილად უკან 

დაბრუნებულიყო: შეპირდა, რომ კერძი არც მეტისმეტად უხვი იქნებოდა, არც 

მეტისმეტად არჩეული. 

როცა ბროტო მარტო დარჩა, პატარა ქურა აანთო; შემდეგ შეუდგა სასულიერო პირისა 

და ეპიკურეელის[103] სადილის მზადებას; თან ლუკრეციუსის წიგნს კითხულობდა 

და ადამიანთა არსებობის პირობებზე ფიქრობდა. 

ამ ბრძენს სრულიადაც არ აკვირვებდა, რომ ბეჩავი არსებანი, ბუნების ძალების 

საბრალო ტიკინები, ხშირად უაზრო და შეჭირვებულ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ, 

მაგრამ სისუსტეს იჩენდა იმ მხრივ, რომ ეგონა, რევოლუციონერები უფრო ბოროტნი 

და უგუნურნი არიან, ვიდრე სხვა ადამიანებიო, რაიცა, რასაკვირველია, 

იდეოლოგიის გავლენით აიხსნებოდა. საერთოდ კი პესიმისტი არ იყო და არ 

ფიქრობდა, რომ ცხოვრება ყოველმხრივ ცუდიაო. აღტაცებაში მოჰყავდა ბუნების 

მრავალ გამოხატულებას, განსაკუთრებით, ზეციურ მექანიკასა და ფიზიკურ 

სიყვარულს; ყოველდღიურ ცხოვრებას ურიგდებოდა იმ დღის მოლოდინში, როცა 

ამქვეყნიურ შიშსა და სურვილებს საბოლოოდ გამოეთხოვებოდა. 



რამდენიმე ქაღალდის ტიკინა შეაფერადა დიდის ყურადღებით და ზერლინა გააკეთა, 

რომელიც ტევენენის ქალს ჰგავდა. ეს ქალი ძალიან მოსწონდა: როგორც ეპიკურეელი, 

ქებას უძღვნიდა მისი შემადგენელი ატომების შეკავშირებას. 

ამ საქმეებში იყო გართული ბარნაბიტი ბერის დაბრუნებამდე. 

- მამაო, - უთხრა ბროტომ ბერს კარის გაღებისთანავე, - მე გითხარით, რომ ჩვენი 

კერძი მეტად ღარიბული იქნება მეთქი. მართლაც არაფერი გვაქვს გარდა წაბლისა. 

კიდევ კარგი თუ ხეირიანად არის შემზადებული. 

- წაბლი! - წამოიძახა მამა ლონგემარმა ღიმილით, - ამაზე უფრო რჩეული კერძი რაღა 

იქნება. მამაჩემი, ბატონო, ლიმოჟელი აზნაური იყო, მთელი მისი ქონება დანგრეული 

სამტრედესა, გაველურებული ბაღისა და წაბლის ხის პატარა ჭალისაგან შესდგებოდა. 

ცოლსა და თორმეტ ბავშვს უმი წაბლით ჰკვებავდა, მაგრამ ყველანი ჯანსაღნი და 

გონიერნი ვიყავით. მე ყველაზე პატარა და ყველაზე მოუსვენარი ვიყავი: მამაჩემი 

ხშირად ხუმრობით ამბობდა, კარგი იქნებოდა შენი ამერიკაში გაგზავნა 

სამეკობროდო... ეჰ, ბატონო, რა სურნელოვანია ეს წაბლის წვენი! მაგონდება სუფრა, 

შემორტყმული ბავშვების თაიგულით, რომელსაც დედაჩემი უღიმის. 

სადილის გათავების შემდეგ ბროტო ჟოლისთან წავიდა, სათამაშოების ვაჭართან ნევ 

დე პტიშანის ქუჩაზე; ვაჭარმა კაიუს მიერ უარყოფილი ქაღალდის ჯამბაზები მიიღო 

და თორმეტი ათეული კი არ დაუკვეთა ამ უკანასკნელივით, არამედ ოცდაოთხი 

ათეული. 

როცა ბროტომ ყოფილ სამეფო ქუჩას მიაღწია, რევოლუციის მოედანზე ბრჭყვიალა 

ფოლადის სამკუთხედი დაინახა ორ ხის ბოძს შუა. ეს გილიოტინა იყო. უზარმაზარი, 

მხიარული ბრბო ეშაფოტს ერტყა გარშემო და სავსე საბარგო ეტლის მოსვლას ელოდა. 

დედაკაცებს ტაბაკები ეკიდათ და ნანტერის ნამცხვარს ჰყიდდნენ. სასმელების 

გამყიდველები ზარებს აწკარუნებდნენ; თავისუფლების ძეგლის მახლობლად ვიღაც 

ბებერი კაცი მსურველებს პანორამებს აჩვენებდა პაწია თეატრში, რომელსაც ზემოთ 

საქანელა ჰქონდა, სადაც მაიმუნი ქანაობდა. ეშაფოტის ქვეშ ძაღლები გუშინდელ 

სისხლს ლოკავდნენ. ბროტომ ონორეს ქუჩისკენ შეუხვია. 

სხვენზე ასვლისთანავე ბროტომ გულმოდგინედ გასწმინდა სუფრა და ზედ 

ფერადების ყუთი, ხელსაწყო და მასალები დაალაგა. ბარნაბიტი კურთხევანს 

კითხულობდა. 

- მამაო, - თქვა მან, - თუ ეს საქმე თქვენი წმინდა თანამდებობისათვის შეუფერებლად 

არ მიგაჩნიათ, დამეხმარეთ ტიკინების გაკეთებაში. ბატონმა ჟოლიმ ამ დილით 

საკმაოდ დიდი რაოდენობა დამიკვეთა. დიდ სამსახურს გამიწევთ, თუ იმ დროს, 

როცა მე გამოჭრილ ფიგურებს ვაფერადებ, თქვენ თავებსა, ხელებსა, ფეხებსა და 

ტანებს გამომიჭრით ამ თარგებზე; ამათზე უკეთესს ვერსად იპოვით: ვატოსა და 

ბუშეს მიხედვით არის გაკეთებული. 

- მართლაც, ჩემის აზრით, - თქვა ლონგემარმა, - ვატო და ბუშე, როგორც ოსტატები, 

მხოლოდ ასეთ აბდაუბდას თუ შექმნიდნენ: მათი სახელისათვის უკეთესიც იქნებოდა, 

ამ უმანკო ტიკინებს რომ არ გასცილებოდნენ. ჩემთვის ბედნიერება იქნება, თუ რამე 

დახმარებას გაგიწევთ, მაგრამ ვშიშობ, რომ მოხერხება მაკლია ამისთვის. 



მამა ლონგემარი მართალი იყო, რომ ასე უნდობლად ეპყრობოდა თავის თავს: 

რამდენიმე უბედური ცდის შემდეგ გამოირკვა, რომ მის გენიას არ შეეფერებოდა 

ჯიბის დანით მომხიბლავი კონტურების გამოჭრა თხელი მუყაოსაგან, მაგრამ როცა 

ბროტომ მახათი და ძაფი მისცა, მან შესძლო მოძრაობის გადაცემა ამ პაწია 

არსებებისათვის და მათი აცეკვება. მეცადინეობა წარმატებით მიმდინარეობდა და 

ღიმილი გამოკრთოდა ბერის მკაცრ ტუჩებზე. და აი როცა ძაფით სკარამუშს ეწეოდა, 

მან თქვა: - ბატონო, ეს პატარა ნიღაბი ერთ უცნაურ ამბავს მაგონებს. ეს იყო 1746 

წელს: მე მორჩილებას ვათავებდი მამა მაჟიტოს ხელმძღვანელობით; ის ხნიერი კაცი 

იყო, ღრმად განსწავლული და უმწიკვლოდ პატიოსანი. შეიძლება თქვენ გახსოვდეთ, 

რომ იმ დროს ქაღალდის ჯამბაზები, რომელთა დანიშნულება ბავშვების გართობაა, 

ქალებსა და თვით ახალგაზრდა თუ ხნიერ მამაკაცებზე არაჩვეულებრივ გავლენას 

ახდენდნენ: პარიზი პირდაპირ გიჟდებოდა. მოდის მაღაზიები სავსე იყო ასეთი 

ტიკინებით; მათ შეხვდებოდით მაღალი საზოგადოების ოჯახებში და ხშირად ქუჩაში 

სერიოზულ პიროვნებას დაინახავდით, რომელიც ქაღალდის ჯამბაზს აცეკვებდა. 

ასაკმა, ხასიათმა და პროფესიამ მამა მაჟიტო ვერ დაიცვეს ამ გადამდები სენისაგან. 

იგი ხედავდა, რომ ყველანი ასეთ მუყაოს პაწია ადამიანებს ახტუნებდნენ და მისი 

თითები ისეთმა მოუსვენრობამ მოიცვა, რომ მდგომარეობა პირდაპირ აუტანელი 

გახდა. ერთ დღეს რაღაც მნიშვნელოვანი საქმის გამო სადარბაზოდ იყო პარლამენტის 

ადვოკატთან, ბატონ შოველთან; ბუხარზე ჩამოკიდებული ქაღალდის ჯამბაზი 

დაენახა და საშინელ განსაცდელში ჩავარდნილიყო: ძაფის მოწევა მოენდომებინა. 

დიდის გაჭირვებით შეეკავებინა თავი, მაგრამ ეს ბავშვური სურვილი აღარ ასვენებდა: 

სდევნიდა მეცადინეობისა, დაფიქრებისა, ლოცვის დროს, ეკლესიაში, 

საკურთხეველში, კათედრაზე. რამდენიმე დღის შფოთისა და ტანჯვის შემდეგ, მან ეს 

არაჩვეულებრივი შემთხვევა ორდენის კომანდორს უამბო, რომელიც იმ დღეებში 

პარიზში იმყოფებოდა. ის გამოჩენილი მეცნიერი და მილანის ეკლესიის ერთი 

თავადთაგანი იყო. მან მამა მაჟიტოს ურჩია, დაეკმაყოფილებინა თავისი არსებითად 

უმანკო სურვილი, რომელსაც, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დიდი არევ-დარევის შეტანა 

შეეძლო მის სულში. ორდენის კომანდორის რჩევის, ან უკეთ ვთქვათ, 

განკარგულების თანახმად მამა მაჟიტო ხელმეორედ ესტუმრა ბატონ შოველს, 

რომელმაც იგი იმავე კაბინეტში მიიღო. დაინახა, ქაღალდის ჯამბაზი იმავე ბუხარზე 

ეკიდა, ჩქარი ნაბიჯით მიუახლოვდა და მასპინძელს თხოვა, ნება დაერთო, რომ ძაფი 

დაეწია. ადვოკატმა სიამოვნებით დართო ნება და ამასთანავე კიდეც გაუმხილა, რომ 

ხანდახან თვითონ ვაცეკვებ ამ სკარამუშს (ეს სახელი ერქვა ქაღალდის ჯამბაზს), 

როცა სიტყვებს ვამზადებო: გუშინაც ასე მოვამზადე სიტყვა ერთი ქალის დასაცავად. 

რომელსაც უსაფუძვლოდ ბრალს სდებდნენ, თითქო თავისი ქმარი მოეწამლოსო. მამა 

მაჟიტო ცახცახით მივარდა ძაფს და სკარამუში ამოძრავდა, როგორც ეშმაკეული, 

რომელსაც არაწმინდა სულისაგან ჰკურნავენ. ამრიგად, თავისი ჟინი დაიკმაყოფილა 

და კიდეც გათავისუფლდა ჯადოსაგან. 

- თქვენი მოთხრობა სრულიადაც არ მაკვირვებს, მამაო, - თქვა ბროტომ , - ასეთი 

მოჯადოება ხშირია, მაგრამ ამას ყოველთვის კარტონის ფიგურა როდი იწვევს. თუმცა 

მამა ლონგემარი სასულიერო პირი იყო, რელიგიის შესახებ არასოდეს არ 

ლაპარაკობდა; ბროტო, პირიქით, მუდამ ამაზე ლაპარაკობდა. და რადგან ბარნაბიტი 

ბერის მიმართ სიმპათიას გრძნობდა, უყვარდა მისი შეშფოთება და გაღიზიანება 

ქრისტიანული მოძღვრების ამა თუ იმ მუხლის მხილების შემწეობით. 



ერთხელ, როცა ერთად ზერლინებს და სკარამუშებს აკეთებდნენ, ბროტომ თქვა: - 

როცა იმ მოვლენებს ვიხილავ, რომელთაც ამ მდგომარეობაში ჩაგვაგდეს, ძალიან 

მიძნელდება გადავწყვიტო, თუ რომელი პარტია იყო ყველაზე უფრო გიჟი 

საყოველთაო სიგიჟეში და ბოლოს თითქმის იმ აზრს ვადგები, ეს სასახლის პარტია 

იყო მეთქი. 

- ბატონო, - უპასუხა სასულიერო პირმა, - ყოველი ადამიანი უგუნური ხდება 

ნაბუქოდონოსორივით[104], როცა მას ღმერთი დასტოვებს; მაგრამ ჩვენ დროში 

არავინ არ ჩაძირულა ისე ღრმად უმეცრებისა და ცთომილების მორევში, როგორც 

ბატონი აბატი ფოშე, არავის არ შეუსრულებია ისეთი საბედისწერო როლი სამეფოში , 

როგორც ამ კაცს. ალბათ ღმერთი დიდად გამწყრალი იყო საფრანგეთზე, რომ მას 

აბატი ფოშე[105] მოუვლინა! 

- მე მგონია, რომ უფრო დიდი ბოროტმოქმედნიც გვინახავს, ვიდრე ეს საბრალო ფოშე. 

ბატონმა აბატმა გრეგუარმაც[106] ბევრი ბოროტება ჩაიდინა. 

- რაღას იტყვით, მამაო, ბრისოსა, დანტონისა, მარატისა და სხვების შესახებ? 

- ბატონო, ესენი ერის კაცებია. იმათ ისეთი პასუხისმგებლობა არ აწევთ, როგორიც 

სასულიერო პირებს.ისინი ბოროტებას ისეთ მაღალ ადგილას არ სჩადიან, მათ 

დანაშაულს მსოფლიო ხასიათი როდი აქვს. 

- რაღას იტყვით თქვენი ღმერთის ყოფაქცევის შესახებ ამ რევოლუციაში? 

-თქვენი კითხვა არ მესმის, ბატონო. 

- ეპიკურმა თქვა: ან ღმერთს ბოროტების შეჩერება სურს და არ ძალუძს, ან ძალუძს და 

არ სურს, ან არც სურს და არც ძალუძს, ან ბოლოს კიდეც სურს და კიდეც ძალუძს. თუ 

სურს, მაგრამ არ ძალუძს, ის უძლური ყოფილა; თუ ძალუძს მაგრამ არ სურს, 

გარყვნილი ყოფილა; თუ არც ძალუძს და არც სურს, ის უძლური ყოფილა და 

გარყვნილიც; ხოლო თუ კიდეც ძალუძს და კიდეც სურს, რატომ არაფერს შვრება, 

მამაო? 

ბროტომ მოსაუბრეს კმაყოფილი თვალით შეხედა. 

- ბატონო, - უპასუხა ბერმა, - არაფერია იმ დაბრკოლებაზე უფრო ბეჩავი და ადვილი 

გადასალახავი , რომელსაც თქვენ მიყენებთ. როცა ურწმუნოების საბუთებს ვიხილავ, 

მგონია, რომ ჭიანჭველებს ვუცქერი, რომელნიც ბალახის შემწეობით მთიდან 

მოვარდნილ ნიაღვარს უპირებენ შეჩერებას მეთქი. ნება მიბოძეთ, რომ არ 

გამოგეკამათოთ: თუმცა ბევრი საბუთი მაქვს, მაგრამ გონებამახვილობას მოკლებული 

ვარ. გარდა ამისა, თქვენი ცთომილების გაბათილებას აბატ გენეს და სხვა მრავალ 

ავტორების ნაწერებში იპოვნით. მოგახსენებთ მხოლოდ, რომ ეპიკურიდან 

ამოღებული ციტატი სისულელეა; იმიტომ რომ იქ ღმერთი ისეა დასახული, თითქო 

ადამიანი იყოს და ზნეობა ჰქონდეს. მოგეხსენებათ, ბატონო, რომ ურწმუნო 

ადამიანები ცელსიუსიდან[107] დაწყებული ბეილსა[108] და ვოლტერამდე[109] 

სულელებს ატყუებდნენ ამგვარი პარადოქსებით. 

- ხომ ხედავთ, მამაო, - უპასუხა ბროტომ, - სად მიგიყვანათ თქვენმა სარწმუნოებამ. 

კმაყოფილი ხართ იმით, რომ მთელს ჭეშმარიტებას თეოლოგიაში ხედავთ, თქვენ 



არაფერი გინდათ დაინახოთ იმ მაღალი გენიოსების ნაწერებში, რომელნიც 

სხვანაირად აზროვნებდნენ, ვიდრე თქვენ. 

- დიდ შეცდომას ჩადიხართ, ბატონო, - მიუგო ლონგემარმა; - მე, პირიქით, ვფიქრობ, 

რომ ადამიანის აზროვნებაში არაფერია სრულიად შემცდარი. შემეცნების კიბეზე 

ათეისტებს უმდაბლესი საფეხური უჭირავთ; მაგრამ თვით ამ საფეხურზეც კი 

მოიპოვება გონებისა და ჭეშმარიტების გამონაკრთომი და თვით მაშინაც კი, როცა 

ადამიანი წყვდიადით არის მოცული, მისი შუბლი, რომელშიც ღმერთმა გონება 

ჩასდო, ზევით არის ამართული: ასეთია ლუციფერის[110] ბედი. 

- ძალიან კარგი, ბატონო, - თქვა ბროტომ, - მაგრამ მე თქვენსავით სულგრძელი არ ვარ 

და უნდა გამოგიტყდეთ, რომ თეოლოგების ნაწერებში ვერც ერთ ატომ საღ 

გონიერებას ვერ ვხედავ. 

ბროტო ამტკიცებდა, რომ არ მინდა რელიგიის შერყევა, რადგან ხალხისათვის 

აუცილებლად მიმაჩნიაო: მხოლოდ კარგი იქნებოდა, რომ რელიგიის მსახურები 

ფილოსოფოსები ყოფილიყვნენ და არა კაზუისტებიო. ბროტო სწუხდა, რომ 

იაკობინელები უფრო ახალგაზრდა და მავნებელ რელიგიას ჰქმნიდნენ, 

თავისუფლების, თანასწორობის, რესპუბლიკის, სამშობლოს რელიგიას. მას 

შემჩნეული ჰქონდა, რომ რელიგიები ახალგაზრდობის ასაკში არიან შმაგნი და 

ულმობელნი, შემდეგ კი თვინიერნი ხდებიან, როცა ბერდებიან. ამიტომ ერჩია, რომ 

ხალხს კათოლიციზმი შეენარჩუნებინა: ამ სარწმუნოებამ ბევრი მსხვერპლი შეიწირა 

ჯანსაღი ახალგაზრდობის ასაკში, ახლა კი მოდრეკილი იყო წლების სიმძიმით, დიდი 

მადა აღარ ჰქონდა და ოთხ თუ ხუთ შემწვარ მწვალებელს სჯერდებოდა ყოველი ასი 

წლის განმავლობაში. 

- ასეა თუ ისე, - თქვა ბროტომ, - მე ყოველთვის კარგად ვეგუებოდი როგორც ღვთის 

მჭამელებს, ისე ქრისტეს მსახურებს. დეზილეტში ერთი მოძღვარი მყავდა: ყოველ 

კვირა დღეს სწირავდა; ჩემი სტუმრები ყველანი ესწრებოდნენ ამ წირვას: 

ფილოსოფოსები ჩაფიქრებულები იყვნენ, ოპერის მსახიობი ქალები გულმოდგინენი. 

მაშინ ბედნიერი ვიყავი და ბევრი მეგობარი მყავდა. 

- მეგობრები გყავდათ! - წამოიძახა მამა ლონგემარმა, - მეგობრები!.. ეჰ, ბატონო, განა 

თქვენ გჯერათ, რომ მართლაც უყვარდით ამ ფილოსოფოსებსა და უზნეო ქალებს, 

რომელთაც თქვენი სული იმდენად დაამდაბლეს, რომ იქ თვით ღმერთსაც 

გაუჭირდება თავის სასახელოდ ამართული ტაძრის ცნობა? 

მამა ლონგემარმა მთელი კვირა გაატარა მეზვერესთან ისე, რომ ის არავის 

შეუწუხებია. რამდენადაც შეეძლო, სამონასტრო ძმობის წესებს მისდევდა და 

გამოღვიძებისთანავე ლოცვებს კითხულობდა მუხლმოდრეკილი. თუმცა საჭმელი 

ისედაც ცოტა ჰქონდათ, მაინც მარხულობდა და ზომიერებას იცავდა. ფილოსოფოსმა 

ბროტომ, რომელიც მას გულისტკივილით და ღიმილით ადევნებდა თვალყურს, 

ერთხელ ჰკითხა: - ნუთუ თქვენ მართლა ფიქრობთ, რომ ღმერთს ესიამოვნება, როცა 

გხედავთ, როგორ იტანთ სიცივეს და შიმშილს? 

- თვით ღმერთმა მოგვცა ტანჯვის მაგალითი, - უპასუხა ბერმა. 

მეცხრე დღეს ბროტო დღე და ღამის გაყრისას სათამაშოების გამყიდველთან 

გაემგზავრა თავისი ტიკინებითურთ. ყველა გაყიდა და უკან კმაყოფილი 



ბრუნდებოდა; ყოფილ კარუსელის მოედანზე უცებ ატლასის წამოსასხამიანი და 

ყარყუმის საყელოიანი ქალიშვილი გადაეხვია. იგი კოჭლობდა, სახეზე მუდარა 

ეხატებოდა. 

ქალი თრთოდა; მისი გულის ძგერა ნათლად ისმოდა. ბროტო, როგორც თეატრის 

მოყვარული, აღტაცებული იყო მისი უშუალობის პათოსით, და იფიქრა, ბევრ 

მსახიობ ქალს გამოადგება მისი დანახვაო. 

ქალი ხმაწასული იყო. ცდილობდა დაბალი ტონით ელაპარაკა; ეშინოდა, 

გამვლელებმა არ გაიგონონო. 

- წამიყვანეთ სადმე, მოქალაქევ, გადამმალეთ, ღვთის გულისათვის!.. ისინი ჩემ 

ოთხში არიან, ფრომანტოს ქუჩაზე. სანამ ჩემთან ამოვიდოდნენ, მეზობელთან 

დავიმალე, ფლორასთან, შემდეგ ფანჯრიდან გადმოვხტი და ფეხი ვიღრძე... ისინი 

მოდიან; ჩემი დატუსაღება და მოკვლა უნდათ... უკანასკნელ კვირაში ვირჟინია 

მოჰკლეს. 

ბროტო მიხვდა, რომ ქალი ან სექციის რევოლუციური კომიტეტის რწმუნებულებზე 

ლაპარაკობდა ან საყოველთაო უშიშროების კომიტეტის კომისრებზე. კომუნას იმ 

დროს ერთი სათნოებით აღსავსე ბრალმდებელი ჰყავდა, მოქალაქე შომეტი, რომელიც 

როსკიპ ქალებს სდევნიდა, როგორც რესპუბლიკის უსაშინელეს მტრებს. მას ზნეობის 

აღორძინება უნდოდა. მართლაც პალე-ეგალიტეს ქალები მაინცა და მაინც 

პატრიოტები არ იყვნენ. გულში ძველი წესწყობილების მოსპობას ნანობდნენ და 

ხშირად ამას აშკარადაც ამბობდნენ. მრავალი მათგანი გილიოტინამ იმსხვერპლა, 

როგორც შეთქმულები. მათი ტრაგიკული ბედი წაბაძვის სურვილს აღვივებდა 

დანარჩენებში. 

მოქალაქე ბროტომ ქალს ჰკითხა, რამ გამოიწვია შენი დატუსაღების ბრძანებაო. ქალმა 

დაიფიცა, არაფერი ვიცი, საეჭვო არაფერი ჩამიდენიაო. 

- ძალიან კარგი, - უპასუხა ბროტომ, - ამ შემთხვევაში არც უნდა გეშინოდეს. რაღას 

მაწუხებ, წადი და შინ დაიძინე. 

მაშინ ქალი გამოტყდა: - მე კოკარდა მოვიგლიჯე და დავიყვირე: „გაუმარჯოს მეფეს!“ 

ბროტო ქალთან ერთად დაცარიელებული სანაპირო ქუჩით გზას გაუდგა შინისაკენ. 

ქალი ეტმასნებოდა და ეუბნებოდა: - ეს იმიტომ კი არ ჩავიდინე, რომ მეფე მიყვარს; 

წარმოიდგინეთ, არასოდეს არ მინახავს. შეიძლება ისიც ისეთივე ადამიანი იყო, 

როგორც სხვები. მაგრამ ესენი ბოროტები არიან. სასტიკად ეპყრობიან საბრალო 

ქალებს. მაწვალებენ, მდევნიან, მლანძღავენ; მიშლიან, რომ ჩემს ხელობას მივსდიო, 

მე კი სხვა ხელობა არ მაქვს. დარწმუნებული იყავით, სხვა რამე რომ მცოდნოდა, ამ 

საქმეს არ მოვეკიდებოდი... არ ვიცი, რა უნდათ? გაბოროტებით ებრძვიან პატარებს, 

სუსტებს, მერძევეს, მენახშირეს, წყლის მზიდველს, მრეცხავს. არ მოისვენებენ, სანამ 

მთელ საწყალ ხალხს არ აიმხედრებენ. 

ბროტომ ქალს გადახედა: ბავშვის გამომეტყველება ჰქონდა. ეტყობოდა, აღარ 

ეშინოდა, თითქმის იცინოდა კიდეც, მსუბუქად მიაბიჯებდა კოჭლობით. შემდეგ 

სახელი ჰკითხა. ქალმა უპასუხა, ათენაისი მქვია და თექვსმეტი წლისა ვარო. 



ბროტომ წინადადება მისცა, გაგყვები, სადაც გინდაო. ქალი არავის იცნობდა პარიზში, 

მაგრამ ერთი ძალუა ჰყავდა, მოსამსახურე ქალი პალეზოში, რომელიც მას 

დააბინავებდა. ბროტო ჩაფიქრდა და უთხრა: - ჩემთან წამოდი, შვილო. - და სხვენზე 

აიყვანა ხელგაყრილი. 

მამა ლონგემარი კურთხევანს კითხულობდა. 

ბროტომ ათენაისი წარუდგინა და უთხრა: - მამაო, აი ქალიშვილი ფრომანტოს 

ქუჩიდან, რომელმაც დაიძახა: „გაუმარჯოს მეფეს!“ რევოლუციური პოლიცია 

ფეხდაფეხ მისდევს. ბინა არა აქვს. ნებას მომცემთ, რომ აქ ღამე გავათევიო? 

მამა ლონგემარმა დაკეცა თავისი კურთხევანი: - თუ თქვენი ნათქვამი სწორად გავიგე, 

ბატონო, - თქვა მან, თქვენ მკითხავთ, შეუძლია თუ არა ამ ქალიშვილს, რომელსაც 

ჩემსავით დატუსაღების მანდატი ემუქრება, თავისი ამქვეყნიური არსებობის 

შესანარჩუნებლად ღამე გაათიოს ამავე ოთახში, სადაც მე? 

- დიახ, მამაო. 

- რა უფლება მაქვს ამისი წინააღმდეგი ვიყო? განა მასზე უკეთესი ვარ, რომ მისმა 

სიახლოვემ შეურაცხმყოს? 

ბერი ძველ დანჯღრეულ სავარძელში მოთავსდა; ამტკიცებდა, ასე უკეთესად 

დამეძინებაო. ათენაისი მატრაცზე დაწვა. ბროტომ თავისი ლეიბი გაშალა და 

სანთელი ჩააქრო. 

ყოველი საათისა და ნახევარი საათის შემდეგ ეკლესიის ზარები რეკდა; ბროტოს არ 

ეძინა და ბერისა და ქალის სუნთქვას უგდებდა ყურს. ამოვიდა მთვარე, მისი 

მრავალი წარსული სიყვარულის მოწმე და ხატება, მანსარდში ვერცხლისფერი შუქი 

შემოგზავნა და ათენაისის ქერა თმა, ოქროსფერი წარბები, თხელი ცხვირი და 

მრგვალი, ვარდისფერი პირი გაანათა. ქალს ხელები მოკუმული ჰქონდა. 

„აი, რესპუბლიკის საშინელი მტერი!“ - გაიფიქრა მან. 

როცა ათენაისმა გაიღვიძა, უკვე კარგა ხნის გათენებული იყო. ბერი წასულიყო. 

ბროტო სარკმელთან იჯდა, ლუკრეციუსს კითხულობდა და ლათინური მუზის 

გაკვეთილებს ითვისებდა, თუ როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა თვინიერ შიშისა 

და სურვილისა; ამისდა მიუხედავად მას სინანულისა და მოუსვენრობის გრძნობა 

ღრღნიდა. 

ათენაისი გაოცდა, როცა თვალების გახელისთანავე ჭერის თავხეები დაინახა. შემდეგ 

ყოველივე გაახსენდა, თავის მხსნელს გაუღიმა და მოსაალერსებლად პაწია ლამაზი 

ხელები გაუწოდა. 

ლოგინში წამოჯდა და დაფლეთილ სავარძელს მიუთითა. 

- წავიდა?.. მითხარით, ჩემს დასასმენად ხომ არ წასულა? 

- არა, ჩემო კარგო. ძნელია უფრო პატიოსანი კაცის პოვნა, ვიდრე ეს გიჟი 

მოხუცებულია. 



ათენაისმა იკითხა: რაში მდგომარეობს ამ კაცის სიგიჟეო; როცა ბროტომ აუხსნა, ეს 

სიგიჟე სარწმუნოებააო, ქალმა თავი გაიქნია და დიდად უსაყვედურა: განაცხადა, 

ურწმუნო ადამიანები მხეცებზე უარესი არიანო; თვით მე ხშირად ვლოცულობ და 

იმედიც მაქვს, ღმერთი ცოდვებს მაპატიებს და ჩემს სულს თავის წმინდა სავანეში 

მიიღებსო. 

შემდეგ ქალმა შეამჩნია, რომ ბროტოს ხელში წიგნი ეჭირა; ეგონა, რომ ლოცვანი იყო 

და უთხრა: - ხედავთ, თქვენც კი ლოცულობთ! ღმერთი სამაგიეროს გიზღავთ ჩემი 

ხსნისათვის. 

ბროტომ აუხსნა, რომ ეს წიგნი ლოცვანი არ იყო, რომ ის დაწერილი იყო ბევრად ადრე, 

ვიდრე ქრისტიანული ლოცვის იდეა გავრცელდებოდა დედამიწაზე. მაშინ ქალმა 

წარმოიდგინა, ეს ალბათ „სიზმრის ახსნა“ არისო, და სთხოვა შიგ იმ არაჩვეულებრივი 

სიზმრის ახსნა ეპოვა, რომელიც ღამით ენახა. მან წერა-კითხვა არ იცოდა, გაგონებით 

კი მხოლოდ ამ ორგვარი წიგნის არსებობა იცოდა. 

ბროტომ აუხსნა, რომ ეს წიგნი მხოლოდ ცხოვრების სიზმარს ხსნიდა: ლამაზი 

ქალიშვილისთვის ეს პასუხი ძნელი გასაგები იყო, აღარც ცდილა მის გაგებას; მან 

არჩია პირი დაებანა თიხის თასში, რომელსაც ბროტოს წინანდელი ვერცხლის 

ტაშტების ადგილი დაეჭირა. შემდეგ მასპინძლის პატარა სარკესთან თმა დაივარცხნა 

სერიოზულად და გულმოდგინედ. თეთრი, ტიტველი მკლავები რკალს აკეთებდნენ 

თავის გარშემო. 

- თქვენ წინათ მდიდარი იყავით? 

- რატომ გგონიათ? 

- არ ვიცი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არისტოკრატი ხართ. 

ქალმა ჯიბიდან ღვთისმშობლის პატარა ვერცხლის ხატი ამოიღო, რომელიც 

სპილოსძვლის ჩარჩოში იყო ჩასმული; შემდეგ შაქრის ნატეხი, ძაფი, მაკრატელი, 

ტალკვესი, ორი თუ სამი სანემსე ამოალაგა, ამოირჩია, რაც სჭირდებოდა და შეუდგა 

ქვედატანის დაკერებას, რომელიც რამდენიმე ადგილას გახეულიყო. 

- თქვენი უზრუნველყოფისათვის ძალიან კარგია, თუ ამ სამფეროვან კოკარდას 

თავსაბურავზე მიიმაგრებთ, - უთხრა ბროტომ და კოკარდა გაუწოდა. 

- ამას დიდის სიამოვნებით ვიზამ, ბატონო, - უპასუხა ქალმა: - მაგრამ თქვენი 

სიყვარულისა და არა ნაციის სიყვარულისთვის. 

ქალმა ჩაიცვა, გამოეწყო როგორც შეეძლო, ქვედატანი ორი ხელით აიწია, რევერანსი 

გააკეთა, როგორც სოფელში ჰქონდა ნასწავლი, და ბროტოს მიმართა: - ბატონო, მე 

თქვენი უმორჩილესი მონა გახლავართ. 

მზად იყო, ყოველი სურვილი შეესრულებინა თავისი კეთილისმყოფელისათვის, 

მაგრამ უფრო რიგიანად მიაჩნდა, თუ კაცი არაფერს მოსთხოვდა და იგი არაფერს 

შესთავაზებდა; მას ეგონა, რომ უფრო მართებული იქნებოდა, თუ ერთმანეთს 

თავაზიანად დაშორდებოდნენ. 



ბროტომ ხელში რამდენიმე ასიგნაცია ჩაუდო ეტლის დასაქირავებლად პალეზომდე. 

ეს მისი ქონების ნახევარი იყო, თუმცა ქალების წინაშე ყოველთვის ხელგაშლილი იყო, 

თავისი სიმდიდრე ორ ნაწილად არასოდეს არ გაუყვია. 

ქალმა სახელი ჰკითხა. 

- მე მორისი მქვია. 

ჩარდახის კარი რომ გაუღო, სინანული იგრძნო: - მშვიდობით, ათენაის. 

ქალმა აკოცა. 

- ბატონო მორის, როცა მომიგონოთ, მართა მიწოდეთ; ეს არის ჩემი ნათლობის 

სახელი, სოფელში ასე მეძახიან... მშვიდობით, გმადლობთ... თქვენ მონა-

მოსამსახურედ მიგულეთ, ბატონო მორის. 

15. 

საჭირო იყო გაჭედილი სატუსაღოების დაცლა; ტუსაღების გასამართლება 

შეუჩერებლივ წარმოებდა. წნელის კონებითა და წითელი ჩაჩით შემკული კედლების 

გასწვრივ მოსამართლეები იყვნენ ჩამწკრივებული, მათ ისევე მძიმედ და 

შეუშფოთებლად ეჭირათ თავი, როგორც მათ წინაპრებს, მეფის მოსამართლეებს, 

რომელნიც შროშანის ყვავილებიან სავარძლებში ისხდნენ. საზოგადოებრივი 

ბრალმდებელი და მისი თანაშემწეები დაქანცულნი იყვნენ, არაქათგამოლეულნი 

უძილობითა და არაყით, საქმეებს თავს ძლივს ართმევდნენ; შერყეული 

ჯანმრთელობა მათ სახეებს ტრაგიკულ ელფერს აძლევდა. ნაფიცი მსაჯულები 

ერთმანეთში განსხვავდებოდნენ წარმოშობითა და ხასიათით. ზოგიერთი 

განათლებული იყო, ზოგიერთი უმეცარი, ზოგიერთი სულმდაბალი, ზოგიერთი 

სულგრძელი, ზოგიერთი გულკეთილი, ზოგიერთი სასტიკი, ზოგიერთი ორპირი, 

ზოგიერთი გულწრფელი. მაგრამ ყველანი ხედავდნენ, რომ სამშობლო და 

რესპუბლიკა განსაცდელში იყო და ერთი და იმავე გულისთქმით იყვნენ 

გამსჭვალულნი; ისინი ერთი და იმავე ცეცხლით იწოდნენ, ერთსა და იმავე 

სისასტიკეს იჩენდნენ სათნოებისა და შიშის გამო, და თითქო ერთ მისტიკურ არსებას 

წარმოადგენდნენ, ერთ გაბოროტებულ სულს, რომელიც თავის გარშემო ბუნებრივად 

სიკვდილს ჰქმნიდა; ისინი ხან კეთილგანწყობილნი იყვნენ და ხან სასტიკნი, 

მოულოდნელად თანაგრძნობას იჩენდნენ ბრალდებულისადმი და ცრემლებს 

აფრქვევდნენ ადამიანის გამართლების გამო, რომელიც ერთი საათის წინათ შეიძლება 

დაცინვით გაემტყუნებინათ. რამდენადაც წინ მიდიოდნენ თავიანთ მუშაობაში, მით 

უფრო თავშეუკავებლად მისდევდნენ თავიანთი გულის მოძრაობას. 

ეს მოსამართლეები თითქო ციებ-ცხელებით იყვნენ შეპყრობილნი და თვლემდნენ: 

გარედან სანკიულოტების[111] და კეკელა ქალების მუქარა ესმოდათ; ისინი 

ადამიანებს ასამართლებდნენ იძულებული ჩვენებისა, გიჟური საბრალმდებლო 

ოქმების მიხედვით, მოწამლულ ატმოსფეროში, რომელიც ტვინს ამძიმებდა, ყურებში 

ჟრიალს იწვევდა და თვალებს სისხლისფერ ნისლს აფარებდა. საზოგადოებაში 

გაურკვევლად ლაპარაკობდნენ მოსყიდულ ნაფიც მსაჯულთა შესახებ, ამ 

ცილისწამებას მთელი სასამართლო აღშფოთებული პროტესტითა და 

შეუბრალებელი სასჯელის დადგენით უპასუხებდა: ეს ადამიანები არც სხვებზე 



უარესი იყვნენ, არც სხვებზე უკეთესი. უმწიკვლოება ადამიანისთვის ხშირად 

ბედნიერი შემთხვევაა და არა ღირსება: ვინც უნდა ყოფილიყო მათ ადგილას, ასევე 

იმოქმედებდა და ამავე საშინელ საქმეს შეასრულებდა. 

ბოლოს გამოჩნდა შავ ტანისამოსში გამოწყობილი მარია ანტუანეტა, რომელსაც ამდენ 

ხანს ელოდნენ; ის საბედისწერო სავარძელში ჩაჯდა; დამსწრე საზოგადოება ყოფილ 

დედოფალს სიძულვილით და აღშფოთებით შეხვდა; თუ ეს ხალხი თავს იკავებდა, 

მხოლოდ იმიტომ , რომ კარგად იცოდა, ბრალდებულის ბედი წინდაწინვეა 

გადაწყვეტილიო. როცა ბრალდებული საბედისწერო კითხვებს უპასუხებდა, მას ხან 

თავდაცვის ინსტინქტი ამოძრავებდა, ხან თანდაყოლილი გულზვიადობა. ერთხელ, 

როცა ბრალმდებელმა უშვერი კითხვა მისცა, მან შეურაცხყოფილი დედის 

დიდებულება გამოიჩინა. მოწმეებს მხოლოდ ლანძღვა-გინებისა და ცილისწამების 

უფლება ჰქონდათ მინიჭებული; დამცველები შიშის ძრწოლამ აიტანა. ტრიბუნალი 

თავის თავს ძალას ატანდა, რომ პროცესის წესი დაეცვა და ევროპისათვის ავსტრიელი 

ქალის თავი ესროლა. 

გავიდა სამი დღე მარია ანტუანეტას დასჯის შემდეგ და გამლენს მოქალაქე ფორტუნე 

ტრიუბერთან დაუძახეს, რომელიც შესაკეც საწოლზე იწვა და კვდებოდა განდევნილი 

ბარნაბიტი ბერის სენაკში, სამხედრო ბიუროს მახლობლად, სადაც მან თავისი 

ცხოვრება ამოსწურა. მისი გალურჯებული თავი ღრმად იყო ბალიშში ჩაფლული. 

თვალები, რომელნიც ვეღარაფერს ხედავდნენ, ევარისტს ჩააშტერდნენ; 

გაძვალტყავებული ხელი მოულოდნელი ძალ-ღონით ჩაეჭიდა მეგობრის ხელს. 

უკანასკნელი ორი დღის განმავლობაში სისხლი სამჯერ ამოეღო. ავადმყოფი 

ცდილობდა რაღაც ეთქვა; მისი ხმა თავდაპირველად ყრუ და სუსტი იყო, შემდეგ 

თანდათან გაძლიერდა. 

ვატინიი![112] ვატინიი! ჟურდანმა[113] მტრის ბანაკი შეანგრია და მობეჟს ალყა 

ახადა... ჩვენ მაშიენი ავიღეთ; „საქმე წავა... კარგად წავა...“ 

ავადმყოფმა გაიღიმა. 

ეს ბოდვა როდი იყო; ეს სინამდვილის ნათელი ხილვა იყო, ეს ხილვა ანათებდა ამ 

ტვინს, რომელსაც ნელ-ნელა საუკუნო წყვდიადი ფარავდა. ამიერიდან მტრის 

შემოსვლა შეჩერებული იყო: დაშინებულმა გენერლებმა შეიგნეს, რომ მათთვის 

საუკეთესო გამოსავალი გამარჯვება იყო. რაც საფრანგეთს მოხალისეების ჩაწერამ ვერ 

მისცა, სახელდობრ მრავალრიცხოვანი და დისციპლინით გამსჭვალული ჯარი, ის 

სავალდებულო გაწვევამ მისცა. კიდევ ცოტაოდენი თავგამოდება იყო საჭირო და 

რესპუბლიკა გადარჩებოდა. 

ნახევარ საათს უგონოდ ყოფნის შემდეგ ფორტუნე ტრიუბერის სახე, სიკვდილის 

ნიშნით აღბეჭდილი, ხელახლა გამოცოცხლდა; მისი ხელები ზევით აღიმართნენ. 

მან ერთადერთ ავეჯს მიუთითა, რომელიც მის ოთახში იდგა, პატარა კაკლის ხის 

მაგიდას და მეტისმეტად მთრთოლვარე და სუსტი ხმით თქვა: - მეგობარო, როგორც 

ევდამიდასი[114], მხოლოდ ვალებს გიანდერძებ: სამას ოც ლივრს, რომლის ანგარიშს 

წითელ რვეულში იპოვნი... მშვიდობით, გამლენ. ნუ დაიძინებ. დარაჯად უდექი 

რესპუბლიკას. 



სენაკში ღამის ბინდი ეშვებოდა. მომაკვდავი მძიმედ სუნთქავდა, მისი ხელები საბანს 

ფხაჭნიდნენ. 

შუაღამისას რამდენიმე შეუკავშირებელი სიტყვა წარმოსთქვა: - კიდევ გვარჯილა... 

ჩამოართვით თოფები... ჩემი ჯანმრთელობა? საუცხოოა... ძირს ჩამოუშვით ეს 

ზარები... 

დილის ხუთ საათზე სული განუტევა. 

სექციის განკარგულების თანახმად მისი ცხედარი ბარნაბიტების ეკლესიაში 

დაასვენეს, სამშობლოს საკურთხეველთან. სამხედრო სარეცელზე: ზემოთ 

სამფეროვანი დროშა დააფარეს, შუბლზე მუხის გვირგვინი დაადგეს. 

სარეცელს გარშემო ერტყა თორმეტი მოხუცი, რომელთაც რომაული ტოგები ეცვათ 

და ხელში ბზის ტოტები ჰქონდათ და თორმეტი ახალგაზრდა ქალი, რომელთაც 

გრძელი პირბადეები ებურათ და ყვავილწნულები ეჭირათ, მიცვალებულის 

ფერხთით ორი ბავშვი იჯდა დაყირავებული ლამპრებით. ევარისტმა ერთი მათგანი 

იცნო, ის იყო მისი მეკარის ქალიშვილი, პაწია ჟოზეფინა, იგი ბავშვური სიდინჯით 

და მომხიბლავი სილამაზით სიკვდილის და სიყვარულის გენიებს ჰგავდა, 

რომაელები რომ აქანდაკებდნენ თავიანთ სარკოფაგებზე. 

პროცესია სენტ ანდრე დეზარსის სასაფლაოსკენ წავიდა მარსელიეზის და „საქმე 

წავას“ გალობით. 

ევარისტმა ფორტუნე ტრიუბერს გამოსათხოვარი ამბორი უძღვნა შუბლზე და 

ტირილი დაიწყო. იგი თავის თავს დასტიროდა, შურდა რომ მისმა მეგობარმა თავისი 

ვალი შეასრულა და მოისვენა. 

შინ მას ცნობა დახვდა, რომ კომუნის გენერალური საბჭოს წევრად იყო დანიშნული. 

კანდიდატად ითვლებოდა ოთხი თვის განმავლობაში და ახლა ოცდაათი ხმით 

აერჩიათ უკონკურენტოდ. ხმის მიმცემი თითქმის აღარავინ იყო: სექციები 

დაცარიელდნენ; მდიდრებიც და ღარიბებიც საზოგადოებრივ თანამდებობას 

გაურბოდნენ. თვით უდიდესი მოვლენები აღარ იწვევდა არც ენთუზიაზმსა და არც 

ცნობისმოყვარეობას; გაზეთებს მკითხველები აღარ ჰყავდა. ევარისტი ფიქრობდა, 

სატახტო ქალაქში შვიდას ათასს მცხოვრებზე მხოლოდ სამ ან ოთხ ათასს თუ ექნება 

ნამდვილი რესპუბლიკელის სულიო. 

იმ დღეს სასამართლოს ოცდაერთი ჟირონდელი წარუდგა. 

ეს ადამიანები ერთსა და იმავე დროს უდანაშაულონიც იყვნენ და დამნაშავენიც, 

პატივმოყვარენი, გაუფრთხილებელნი, გულზვიადნი და თავქარიანნი, ზომიერნი და 

შეუბრალებელნი, სუსტნი, როგორც ტერორში, ისე შეწყალებაში, აჩქარებულნი ომის 

გამოცხადებაში, და ნელნი ომის გაძღოლაში; ახლა ისინი ტრიბუნალში მიიყვანეს იმ 

გზით, რომელიც თვითონ გაკაფეს სხვებისათვის. ამისდა მიუხედავად, ეს 

აყვავებული ახალგაზრდობა რევოლუციის სამკაულსა და დიდებას წარმოადგენდა. 

ეს მსაჯული ახლა პედანტურ მიკერძოებას გამოიჩენს; ეს ფერმკრთალი 

ბრალმდებელი შეეცდება მათ შერცხვენას და სასიკვდილო განაჩენის გამოტანას; 

ნაფიცები დამცველების შეფერხებას მოისურვებენ; მაყურებლები მათ ლანძღვა-

გინებით და სტვენით გააცილებენ. ერთ დროს ეს ხალხი, ეს მსაჯულები, ეს ნაფიცები 



ტაშს უკრავდნენ მათ მჭევრმეტყველებას და ადიდებდნენ მათ ნიჭს, მათ სათნოებას. 

მაგრამ ყოველივე დავიწყებას მიეცა. 

ევარისტი ერთ დროს ღმერთად ლოცულობდა ვერნიოს, მისნად კი ბრისო მიაჩნდა. ეს 

ახლა აღარ ახსოვდა, ახლა მხოლოდ ფიქრობდა, რომ ამ საშინელმა ადამიანებმა 

საუკეთესო მოქალაქეები შეაცდინესო. 

როცა სხდომის შემდეგ გამლენი შინ ბრუნდებოდა, კიბეზე გულის გამგმირავი 

ყვირილი გაიგონა. დედა პატარა ჟოზეფინას წკეპლავდა, იმიტომ რომ მას მოედანზე 

ქუჩის ბავშვებთან ეთამაშნა და ის ლამაზი თეთრი კაბა გაეთხუპნა, რომელიც 

მოქალაქე ტრიუბერის დასაფლავებაზე დასასწრებლად ჩააცვეს. 

16. 

ევარისტი სამი თვის განმავლობაში ყოველდღე სახელოვან ან უცნობ მსხვერპლს 

სწირავდა სამშობლოს საკურთხეველს; ბოლოს ერთი ბრალდებული თავის საკუთარ 

ბრალდებულად გახადა. 

პირველ დღიდანვე ბრალდებულთა რაზმებში ხარბად ეძებდა ელოდის შემცდენელს; 

თავის ფანტაზიაში ერთგვარი იდეაც კი ჩამოაყალიბა მის შესახებ. წარმოდგენილი 

ჰქონდა ახალგაზრდა, ლამაზი, თავხედი მამაკაცი, რომელიც უეჭველად ინგლისში 

უნდა ყოფილიყო გადასახლებული. მას ეგონა, ეს კაცი აღმოვაჩინეო, როც 

სასამართლოს ერთი ახალგაზრდა ემიგრანტი წარუდგა, გვარად მობელი, რომელიც 

საფრანგეთში დაბრუნდა და პასიში დაიჭირეს სასტუმროს პატრონის ჩვენებით. მის 

საქმეს ათას სხვა საქმესთან ერთად ფუკიე-ტენვილი იკვლევდა. მას წერილები 

აღმოაჩნდა, რომელთაც გამოძიება იმის დამამტკიცებელ საბუთად თვლიდა, რომ 

მობელსა და პიტის აგენტებს შეთქმულება ჰქონდათ გაბმული; ნამდვილად ეს 

წერილები ლონდონის ბანკირების მიერ იყო დაწერილი, რომელთანაც ემიგრანტის 

ფული ინახებოდა. მობელი, როგორც ახალგაზრდა და ლამაზი ყმაწვილი, როგორც 

ჩანს, ყველაზე მეტად სიყვარულის საქმეებში იყო გართული. მის უბის წიგნაკში 

აღმოჩნდა, რომ მას ურთიერთობა ჰქონდა ესპანიასთან, რომელიც იმ დროს 

საფრანგეთს ეომებოდა; ნამდვილად ეს ინტიმური ხასიათის მიწერ-მოწერა იყო და 

თუ პროკურატურამ საქმე არ შესწყვიტა, ეს იმ პრინციპის წყალობით მოხდა, რომლის 

მიხედვით სასამართლო არაოდეს არ უნდა აჩქარებდეს ტუსაღის განთავისუფლებას. 

გამლენმა მიიღო მოხსენება მობელის პირველი დაკითხვის შესახებ და სახტად დარჩა: 

მან უცნაური მსგავსება აღმოაჩინა ამ ყოფილ აზნაურსა და იმ ადამიანს შორის, 

რომელმაც მისი წარმოდგენით ელოდი მოატყუა. ამის შემდეგ ჩაიკეტა სასამართლოს 

მწერლის კაბინეტში და გულმოდგინედ შეუდგა საქმის შესწავლას. მისი ეჭვი 

გაიზარდა, როცა ემიგრანტის ძველ უბის წიგნაკში „მხატვარი ამურის“ მისამართი 

წაიკითხა: თუმცა ისიც მართალია, რომ ამ ადრესის გვერდით მრავალი სხვა 

ესტამპების და სურათების მაღაზიების მისამართებიც ეწერა, მაგალითად, „მწვანე 

მაიმუნისა“, „დოფინის პორტრეტისა“ და სხვა; ხოლო როცა ევარისტმა იმავე წიგნაკში 

რამდენიმე მიხაკის ფურცელი აღმოაჩინა, აბრეშუმის ქაღალდდაფარებული, მას 

გაახსენდა, რომ წითელი მიხაკი ელოდის საყვარელი ყვავილი იყო, რომ მას მიხაკი 

ფანჯრის რაფაზე ედგა, თმაში იკეთებდა და სიყვარულის ნიშნად თვლიდა. ამის 

შემდეგ მისი ეჭვი მტკიცე რწმენად გადაიქცა. 



გადასწყვიტა, ელოდისათვის გამოეკითხა, მაგრამ ისე კი, რომ დაეფარა გარემოება, 

რომელშიც დამნაშავე აღმოაჩინეს. 

როცა შინ ბრუნდებოდა, უკვე კიბის ქვედა საფეხურებზე ხილის მძაფრი სურნელება 

იგრძნო. მართლაც, ატელიეში ელოდი და მოქალაქე გამლენის ქვრივი კომშის 

მურაბას აკეთებდნენ. ბებერი დიასახლისი ღუმელს ახურებდა და ფიქრობდა, როგორ 

გაეწია ნახშირისა და ფხვიერი შაქრის ეკონომია, ისე რომ მურაბას არაფერი 

დაკლებოდა. მოქალაქე ბლეზის ასული კი სკამზე იჯდა, კალათიდან კომშს იღებდა, 

ფცქვნიდა, ოთხად სჭრიდა და სპილენძის ტაშტში ჰყრიდა. მისი თავსაბურავის 

წვერები უკან იყო გადაწეული, მისი შავი კულულები შუბლს სანახევროდ ფარავდა, 

ქალი გახვეული იყო ოჯახური სილამაზის ატმოსფეროში, რაიცა ნაზ აზრებსა და 

წყნარ ვნებას იწვევდა. 

ქალი არ განძრეულა, მხოლოდ თავის საყვარელს მშვენიერი, გამდნარი ოქროს ფერი 

თვალები მიაპყრო და უთხრა: - ხომ ხედავთ, ზამთარში კომშის ჟელე გექნებათ, 

რომელიც სტომაქს გაგიმაგრებთ და გულს გაგიმხიარულებთ. 

გამლენი მიუახლოვდა და ყურში ჩასჩურჩულა: - ჟაკ მობელი... 

ამ წუთში მეწაღე კომბალომ ნახევრად გაღებულ კარში გაწითლებული ცხვირი 

შემოჰყო. ქუსლდაკერებული ფეხსაცმელები და წინანდელი ანგარიში მოიტანა. 

მეწაღეს ეშინოდა ცუდი მოქალაქის სახელი არ გავარდნოდა და ამიტომ ახალ 

კალენდარს მისდევდა. მოქალაქე გამლენის ქვრივს კი გარკვეული ანგარიში უყვარდა, 

ამ ფრუქტიდორების და ვანდემიერებისა სრულიად არაფერი გაეგებოდა. 

დედაკაცმა ამოიოხრა: - ოჰ, ქრისტე ღმერთო! ამ ხალხს ყველაფრის გამოცვლა უნდა, 

დღეების, თვეების, წლის დროების, მზისა და მთვარისა! ღმერთო ჩემო. 

- ბატონო კომბალო, ეს რა წყვილი კალოშის ანგარიშია, რვა ვანდემიერით 

დათარიღებული? 

- შეხედეთ თქვენს კალენდარს და ყოველივე ნათელი გახდება. 

დედაკაცმა კედლიდან კალენდარი ჩამოიღო და შიშით წამოიძახა: - მას სრულიად 

არაქრისტიანული სახე აქვს. 

- ეს კიდევ რა არის, - თქვა მეწაღემ, - ჩვენ მხოლოდ სამი კვირა გვაქვს ოთხის 

მაგივრად. გარდა ამისა, ჩქარა ანგარიშის წესს შეგვაცვლევინებენ. აღარ გვექნება არც 

ლიარები[115], არც დენიები. ყველაფერი დესტილირებული წყლის წონის მიხედვით 

იქნება გაზომილი. 

ამ სიტყვების საპასუხოდ მოქალაქე გამლენის ქვრივმა, რომელსაც ტუჩები 

უთრთოლავდა, ჭერისკენ თვალები აღაპყრო და ამოიოხრა: - არა, ეს მეტისმეტია. 

მაგრამ სანამ დედაკაცი მოსთქვამდა, გავარვარებულ ნაკვერჩხლებზე დადებულ 

მუგუზალს ცეცხლი მოსდებოდა, კომშის სურნელებასთან ერთად ატელიეში ჰაერს 

სწამლავდა, ისე რომ სუნთქვა შეუძლებელი იყო. 



ელოდი ჩიოდა, ყელი მეწვისო და ფანჯრის გაღებას ითხოვდა. მაგრამ როგორც კი 

მოქალაქე მეწაღე წავიდა და მოქალაქე გამლენის ქვრივი თავის ღუმელს მიუბრუნდა, 

ევარისტი ხელახლა ქალს მიუახლოვდა და ყურში ჩასჩურჩულა: - ჟაკ მობელ. 

ქალმა მას, ცოტა არ იყოს, გაკვირვებით შეხედა, მაგრამ შეუშფოთებლად, ისე რომ 

კომშის ფცქვნა არ შეუჩერებია: - მერე რა იყო?.. ვინ ჟაკ მობელი?.. 

- ეს ის არის? 

- ვინ? 

- შენ მას წითელი მიხაკი მიეცი. 

ქალმა განაცხადა, არაფერი მესმისო, და სთხოვა, ამიხსენი რაშია საქმეო. 

- აი, ის არისტოკრატი, ის ემიგრანტი, ის თავხედი!.. 

ქალმა მხრები აიჩეჩა და სრულიად უბრალოდ უარყო, რომ ოდესმე ჟაკ მობელი 

ცნობებოდა. 

და მართლაც არ იცნობდა. 

მან უარყო, რომ ვისმესთვის ოდესმე წითელი მიხაკი მიეცეს, გარდა ევარისტისა: 

მაგრამ შეიძლება, რომ ამ მხრივ მახსოვრობა ღალატობდა. 

ვაჟი ცუდად იცნობდა ქალებს და ჯერ კიდევ საკმაოდ ღრმად გამორკვეული არ 

ჰქონდა ელოდის ხასიათი; მაგრამ ფიქრობდა, ამ ქალს თვალთმაქცობის ნიჭი აქვს და 

ჩემზე უფრო გამოცდილი მამაკაცის მოტყუება შეუძლიაო. 

- რად უარყოფ? - ჰკითხა მან. - მე ყოველივე ვიცი. 

ქალმა ხელახლად დაადასტურა, რომ არავითარ მობელს არ იცნობდა. კომშის ფცქვნა 

გაათავა და წყალი მოითხოვა ხელების დასაბანად. 

გამლენმა ტაშტი მოუტანა. 

ქალი ხელს იბანდა და განაგრძობდა უარყოფას. 

ვაჟმა ხელახლა გაიმეორა, ყოველივე ვიციო. ახლა კი ქალი დადუმდა. 

ქალს არ ესმოდა, საით იყო მიმართული მისი საყვარელის კითხვები; ძალიან 

დაშორებული იყო იმ აზრს, რომ ეს უცნობი მობელი რევოლუციური ტრიბუნალის 

წინაშე უნდა წამდგარიყო; მას არაფერი გაეგებოდა ამ ეჭვიანობისა, იცოდა მხოლოდ, 

რომ ის ყოვლად უსაფუძვლო იყო. ამიტომ რადგან იმედი დაჰკარგა, რომ მას 

გაჰფანტავდა, ხალისსაც აღარ იჩენდა უარყოფაში. მან თავი დაანება იმის მტკიცებას, 

რომ მობელს არ იცნობდა, და არჩია ეჭვიანი საყვარელი ყალბ გზაზე დაეყენებინა, 

მით უმეტეს, რომ უბრალო შემთხვევას შეეძლო ნამდვილი კვალის ჩვენება. მისი 

პატარა კლერკი ახლა პატრიოტი დრაგონი იყო. მას თავის არისტოკრატ საყვარელ 

ქალთან ჩხუბი მოსვლოდა. როცა ელოდის ქუჩაში ხვდებოდა, ისეთი თვალით 

უცქეროდა, თითქო უნდოდა ეთქვა: „ჩემო მალხაზო, მე ვგრძნობ, რომ ჩქარა მაპატიებ 

ღალატს და, თითქმის მზად ვარ ჩემი ყურადღება დაგიბრუნო“. ამიტომ ელოდიმ 



თავი აღარ გამოიდო და არ შეეცადა თავისი ახირებული მეგობარი გადაეჯერებინა; 

გამლენი დარწმუნებული დარჩა, ჟაკ მობელი ელოდის შემცდენელიაო. 

ტრიბუნალი თავგამოდებით ცდილობდა ფედერალიზმის განადგურებას, რადგან მას 

მრავალთავიან გველეშაპად თვლიდა, რომელიც თავისუფლებას ემუქრებოდა. 

სასამართლოს ძალიან მძიმე დრო დაუდგა; არაქათგამოლეული ნაფიცი მსაჯულები 

შეეცადნენ, რაც შეიძლება ჩქარა გაესტუმრებინათ ეშაფოტზე როლანის[116] მეუღლე, 

ბრისოს პარტიის შთამაგონებელი თუ თანამოაზრე. 

ამ დროს გამლენი ყოველ დილით პროკურატურის განყოფილებაში მიდიოდა და 

ცდილობდა მობელის საქმე დაეჩქარებინა. მნიშვნელოვანი საბუთები ბორდოში 

დარჩა. მან იშუამდგომლა, რომ იქ კომისარი გაეგზავნათ ამ საბუთების მოსატანად. ეს 

შუამდგომლობა დაკმაყოფილებული იქნა. 

ბრალმდებლის მოადგილემ მოტანილი საბუთები გადაათვალიერა, შუბლი 

შეიჭმუხნა და ევარისტს უთხრა: - ამ საბუთებში არაფერია საყურადღებო! სრული 

აბდაუბდაა!.. კარგი იქნებოდა, იმას მაინც ვიყოთ დარწმუნებული, რომ ყოფილი 

გრაფი მობელი ემიგრანტია!.. 

ბოლოს გამლენმა თავისი გაიტანა. ახალგაზრდა მობელმა ბრალდების ოქმი მიიღო 

და 19 ბრიუმერს რევოლუციური ტრიბუნალის წინაშე წარსდგა. 

სხდომის გახსნიდანვე თავმჯდომარეს პირქუში და მრისხანე გამომეტყველება 

ჰქონდა, რაიცა იმის მაჩვენებელი იყო, რომ საქმე ცუდად იყო გამოძიებული. 

ბრალმდებლის მოადგილე თავის ნიკაპს კალმის ფრთით ეალერსებოდა და 

ცდილობდა, სახეზე უმწიკვლოდ სინდისიერი ადამიანის სიმშვიდე გამოეხატა. 

მდივანმა ბრალდების ოქმი წაიკითხა: აქამდე არავის მოუსმენია ასეთი 

დაუსაბუთებელი ოქმი. 

თავმჯდომარემ ბრალდებულს ჰკითხა, იცნობ თუ არა ემიგრანტების წინააღმდეგ 

გამოცემულ კანონებსო. 

- კიდეც ვიცნობდი და კიდეც ვასრულებდი, - უპასუხა მობელმა: - რაც საფრანგეთი 

დავტოვე, ჯიბეში კანონიერი პასპორტი მქონდა. 

მან დამაკმაყოფილებლად ახსნა ინგლისში გამგზავრებისა და საფრანგეთში 

დაბრუნების მიზეზი. მას სასიამოვნო სახე და გულწრფელი, ამაყი გამომეტყველება 

ჰქონდა, რაიცა თანაგრძნობას იწვევდა დამსწრე ქალებში. მხოლოდ ერთი 

გამოურკვეველი მუხლი რჩებოდა. იმ ქაღალდებიდან, რომელიც მან დატუსაღების 

დროს ბუხარში შეჰყარა, ორიოდე ნაფლეთიღა გადაარჩინეს, სადაც ესპანური 

სიტყვები და სახელი „ნიევესი“ გაარჩიეს. 

ჟან მობელმა უარი თქვა ამ საგნის განმარტებაზე. ხოლო როცა თავმჯდომარემ აუხსნა, 

რომ მისი ინტერესი ახსნა-განმარტების მიცემას მოითხოვდა, მან უპასუხა, 

ყოველთვის როდი ვარგა საკუთარი ინტერესის მიხედვით მოქცევაო. 

გამლენი ცდილობდა, მობელი მხოლოდ ერთ რამეში გამოეტეხა: სამჯერ სთხოვა 

თავმჯდომარეს ბრალდებულისათვის ახსნა-განმარტება ეკითხა ქაღალდებში 

აღმოჩენილი დამჭკნარი მიხაკის შესახებ. 



მობელმა უპასუხა, თავს ვალდებულად არ ვთვლი ისეთ კითხვაზე ვუპასუხო, 

რომელიც სასამართლოს არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ამ ყვავილში არავითარი 

საიდუმლოება არ იმალებაო. 

ნაფიცი მსაჯულები სათათბირო ოთახში გავიდნენ. კეთილგანწყობილნი იყვნენ 

ახალგაზრდა კაცისადმი, რომელსაც, როგორც ჩანდა, არავითარი დანაშაული არ 

მიუძღოდა, გარდა საიდუმლო სიყვარულისა: ახლა თვით ნაღდი, წმინდა პატრიოტი 

მსაჯულები მის გამართლებას ემსახურებოდნენ. ერთმა მათგანმა, ყოფილმა 

კეთილშობილმა, რომელმაც რევოლუციის ერთგულება დაამტკიცა, თქვა: - ამ კაცს 

წარმოშობას ხომ არ ვუთვლით ბრალდებად? მეც ხომ არისტოკრატად დავიბადე, 

სამწუხაროდ. 

- ჰო, მაგრამ შენ არისტოკრატიის ბანაკი დასტოვე, ხოლო იგი იქ დარჩა, - უპასუხა 

გამლენმა. 

და შემდეგ ისეთი გაშმაგებით დაესხა თავს ამ შეთქმულს, ამ პიტის ემისარს, ამ 

კობურგის[117] თანამოაზრეს, რომელმაც მთები და ზღვები გადმოლახა, რათა 

თავისუფლების მტრები აეჯანყებინა, ისეთი გააფთრებით მოითხოვა მისი დასჯა, 

რომ პატრიოტი მსაჯულების მოუსვენარი სული შეაშფოთა და მათი ძველი 

სისასტიკე გააღვიძა. 

ერთმა მათგანმა ცინიკურად უთხრა: - ზოგიერთ სამსახურზე ამხანაგს უარს ვერ 

ეტყვი. 

სიკვდილის განაჩენი ერთი ხმის უმეტესობით იქმნა გამოტანილი. 

ბრალდებულმა განაჩენი წყნარი ღიმილით მოისმინა, დარბაზს თვალი მიმოავლო 

შეუშფოთებლად და როცა გამლენს შეხედა, სახეზე გამოუთქმელი ზიზღი გამოეხატა. 

განაჩენის მოსმენის დროს ტაში არავის დაუკრავს. 

კონსიერჟერიში მიყვანისთანავე ჟაკ მობელმა წერილის წერა დაიწყო: დრო ცოტა იყო, 

რადგან დასჯა იმ ღამესვე უნდა მომხდარიყო ლამპრების სინათლეზე. 

„ჩემო ძვირფასო დაო, ტრიბუნალი ეშაფოტზე მაგზავნის; ეს ერთადერთი სიხარულია, 

რომელიც ჩემი საღმერთებელი ნიევესის სიკვდილის შემდეგ განვიცადე; მათ 

წამართვეს ერთადერთი საუნჯე, რომელიც მისგან დამრჩა, ბროწეულის ყვავილი, 

რასაც ისინი რატომღაც მიხაკს უწოდებენ. 

მე მიყვარდა ხელოვნება: ბედნიერ დროს პარიზში სურათები და გრავიურები 

შევაგროვე; სანდო ადგილას არის შენახული და გადმოგცემენ, როგორც კი 

შესაძლებელი იქნება. გთხოვ, ძვირფასო დაო, ეს სურათები ჩემს სამახსოვროდ 

შეინახო“. 

შემდეგ ცოტაოდენი თმა მოიკვეცა, წერილში ჩასდო, დაბეჭდა და მისამართი დააწერა: 

მოქალაქე კლემანს მობელის ასულს დეზეიმერის, ლარეოლში. 

რაც ფული ჰქონდა, დარაჯს მისცა და სთხოვა წერილი დანიშნულებისამებრ 

გაეგზავნა. შემდეგ ერთი ბოთლი ღვინო მოითხოვა და ნელ-ნელა დალია საბარგო 

ეტლის მოლოდინში... 



ნავახშმევს გამლენი „მხატვარ ამურში“ გაიქცა და ცისფერ ოთახში შევარდა, სადაც 

ელოდი ყოველ ღამე უცდიდა. 

- შენთვის შური ვიძიე, - თქვა მან. - ჟაკ მობელი აღარ არის. ლამპრებით 

შემორტყმულმა საბარგო ეტლმა იგი შენს ფანჯარასთან გაატარა. 

ქალი უცებ მიხვდა: - უბადრუკო! შენ იგი მოგიკლავს, იგი არ ყოფილა ჩემი 

საყვარელი. არც ვიცნობდი, არასოდეს არ მინახავს... როგორი იყო ეს კაცი? შეიძლება 

ახალგაზრდა იყო, გულკეთილი... უცოდველი. შენ მოგიკლავს, უბადრუკო! 

უბადრუკო! 

ქალი ძირს დაეცა გულწასული. მაგრამ სიკვდილის ჩრდილის ქვეშ იგი თითქო შიშის 

ძრწოლისა და ვნებათაღელვის ტალღებს გრძნობდა. ნახევრად გამოცოცხლდა: მისი 

დამძიმებული თვალის ქუთუთოები ოდნავ გაეხსნა, მკერდი აუთრთოლდა. 

აკანკალებულმა ხელებმა სიყვარული მოსძებნა. ქალმა ვაჟი გულში ჩაიკრა, თითქო 

დახრჩობას უპირებსო, სხეულში ფრჩხილები ჩაარჭო, ანთებული ტუჩებით დაეწაფა 

და ყველაზე უფრო მდუმარე, ხანგრძლივი, მწვავე და საამური კოცნა უძღვნა. 

მას ვაჟი უყვარდა მთელი თავისი სხეულით და რაც უფრო საშინლად, 

შეუბრალებლად, მრისხანედ ეჩვენებოდა, რაც მეტი მსხვერპლის სისხლს ხედავდა 

მასზე, მით უფრო შიოდა და სწყუროდა მისი სიყვარული. 

 

17. 

24 ფრიმერს დილის ათ საათზე, მზიან დღეს, რომელიც ღამის ყინვას ადნობდა, 

საყოველთაო უშიშროების კომიტეტის რწმუნებულები, მოქალაქე გენო და 

დელურმელი ბარნაბიტთა მონასტერში მივიდნენ და სექციის ზედამხედველობის 

კომიტეტში შევიდნენ, სადაც მოქალაქე ბოვიზაჟი შეშას უკეთებდა ბუხარში. მაგრამ 

ახლად მოსულებმა მისი მოკლე ჯმუხი ტანი მაშინვე ვერ შეამჩნიეს. 

გაბზარული ხმით მოქალაქე ბოვიზაჟმა რწმუნებულებს სთხოვა დამსხდარიყვნენ და 

იკითხა, რით შემიძლია გემსახუროთო. 

გენომ იკითხა, იცნობს თუ არა იგი ახალი ხიდის მახლობლად მცხოვრებ მოქალაქეს, 

ყოფილ დეზილეტს. 

- მე დავალებული მაქვს ამ პიროვნების დაპატიმრება, - დაუმატა მან. შემდეგ 

საყოველთაო უშიშროების კომიტეტის ორდერი ამოიღო და უჩვენა. 

ბოვიზაჟი ცოტა ხანს ჩაფიქრდა და უპასუხა, დეზილეტს ვერ ვიცნობო და შეიძლება 

ეს საეჭვო პიროვნება არც ცხოვრობს ამ სექციაშიო. ისიც შეიძლება, რომ დეზილეტი 

სხვა სახელით ცხოვრობდეს სექციაში; ყოველ შემთხვევაში, მისი აღმოჩენა ადვილიაო. 
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- დროს ნუ დავკარგავთ! - თქვა გენომ. - ჩვენ მან დაგვაინტერესა ერთი მისი 

თანამოაზრე ქალის წერილის შემდეგ, რომელიც ამ ორი კვირის წინათ დაიჭირეს და 

კომიტეტს გადასცეს, მაგრამ მისი საქმე მხოლოდ გუშინ გააცნეს მოქალაქე ლაკრუას. 

ჩვენ ყელთამდე საქმეში ვართ. ყოველი მხრიდან დაბეზღება მოგვიდის, ისე რომ, არ 

ვიცით, ვის მოვუსმინოთ. 

- დამბეზღებლები სექციის მზრუნველობის კომიტეტშიც ბლომად მოდიან, - ამაყად 

უპასუხა ბოვიზაჟმა. - ზოგიერთს განცხადება მოქალაქეობრივი მოსაზრებით მოაქვს; 

ზოგიერთს კიდევ ასიგნაციის გულისთვის; ბავშვები ხშირად მშობლებს აბეზღებენ, 

იმიტომ რომ მემკვიდრეობის მიღება სურთ. 

- ეს ბარათი - თქვა გენომ, - დაწერილია როშმორის მიერ; ეს მაღალი საზოგადოების 

ქალია. მისამართზე მოქალაქე როლინის სახელი დაუწერია; მაგრამ ნამდვილად 

ბარათი ერთ ემიგრანტს ეგზავნება, რომელიც პიტის სამსახურშია. თან წამოვიღე, 

მინდოდა წამეკითხა, რაც დეზილეტის პიროვნებას შეეხება. 

წერილი ჯიბიდან ამოიღო. 

-თავში ჩამოთვლილია კონვენტის წევრები, რომელთა მოსყიდვა, ამ ქალის სიტყვით, 

ადვილად შეიძლება ფულით ან დიდი თანამდებობის დაპირებით ახალ, უფრო 

მტკიცე მთავრობაში. 

შემდეგ ერთი ადგილი წაიკითხა: „აი, ეს არის დეზილეტს გამოვეთხოვე, რომელიც 

სადღაც ჭერში ცხოვრობს, ისე რომ ადამიანი კატა უნდა იყოს, ან ეშმაკი, რომ ის 

აღმოაჩინოს. ის იძულებულია თავის სარჩენად ქაღალდის ჯამბაზები აკეთოს. 

ჭკვიანი ადამიანია, ამიტომ, ბატონო ჩემო, ჩვენი საუბრის დედააზრს გადმოგცემთ. 

მას არა სწამს, რომ დღევანდელი ვითარება დიდხანს გაგრძელდება. მაგრამ არც იმას 

ფიქრობს, რომ კოალიცია გაიმარჯვებს; და მართლაც მოვლენები, როგორც ჩანს, 

ადასტურებენ მის მოსაზრებას; თქვენ მოგეხსენებათ, ბატონო, ამ ბოლო დროს ომის 

ასპარეზიდან ცუდი ამბები მოდის. უფრო მოსალოდნელად მიაჩნია მდაბიო ხალხის, 

განსაკუთრებით ქალების აჯანყება, იმიტომ რომ მათი თანაგრძნობა სარწმუნოების 

მხარეზეა. ის ფიქრობს, რომ რევოლუციური ტრიბუნალის მიერ გამოწვეული 

საყოველთაო შიში მთელს საფრანგეთს გააერთიანებს იაკობინელების წინააღმდეგ. ეს 

ტრიბუნალიო, თქვა მან ხუმრობით, საფრანგეთის დედოფალსა და პურის მცხობელ 

დედაკაცს ასამართლებს ერთსა და იმავე დროს, და ინგლისელების სათაყვანებელ 

უილიამ შექსპირს წააგავსო და სხვ. მას შეუძლებლად არ მიაჩნია, რომ რობესპიერი 

ქვრივ დედოფალს შეირთავს და თავის თავს სამეფოს პროტექტორად გამოაცხადებს. 

დიდად დავალებული ვიქნები, ბატონო, თუ ჩვეულებრივი გზით იმ ფულს 

გამომიგზავნით, რაც მერგება, ე.ი. ათას გირვანქა სტერლინგს მხოლოდ ბატ. 

მორჰარდტის სახელზე არაფერი მოიწეროთ: იგი დაიჭირეს, სატუსაღოშია და სხვ. და 

სხვ.“ 

- ბატონი დეზილეტი ქაღალდის ჯამბაზებს ამზადებს. აი უტყუარი ნიშანი, - თქვა 

ბოვიზაჟმა: - მაგრამ ესეცაა, რომ სექციაში ბევრია ამგვარი პატარა სახელოსნო. 

- ძალიან კარგი, რომ გამახსენდა, - თქვა დელურმელმა: - ჩემი უმცროსი ქალი 

ქუნთრუშით არის ავად; ტიკინის მიტანას შევპირდი. ტანზე გუშინ გამოაყარა. ეს 



ავადმყოფობა საშიში არ არის, მაგრამ კარგი მოვლაა საჭირო. ძალიან განვითარებული 

და ჭკვიანია თავის ასაკისათვის, მაგრამ სუსტი ჯანისაა. 

- მე მხოლოდ ერთი ბიჭი მყავს, - თქვა გენომ. - კასრის სალტეებს აგორებს და 

ქაღალდის პარკებიდან აეროსტატებს აკეთებს. 

- ძალიან ხშირად ბავშვს ისეთი საგანი ართობს, რომელსაც სათამაშოსთან არაფერი 

აქვს საერთო, - განაცხადა ბოვიზაჟმა. - ჩემი ძმისწული, ემილი, შვიდი წლის ბიჭუნაა, 

ძალიან ჭკვიანი: მთელი დღე თავს ირთობს ხის კუბიკებით და რაღაც შენობებს 

აგებს... თამბაქოს ხომ არ ეწევით?.. 

ბოვიზაჟმა გახსნილი სათუთუნე მიაწოდა რწმუნებულებს. 

- ახლა წავიდეთ და ის არამზადა გავქაჩოთ, - თქვა გრძელულვაშიანმა დელურმელმა 

თვალების ბრიალით; - ამ დილას ისეთ მადაზე ვარ, რომ სიამოვნებით 

გიახლებოდით არისტოკრატის შემწვარ გულღვიძლს და ერთ ჭიქა თეთრ ღვინოსაც 

დავაყოლებდი. 

ბოვიზაჟმა რწმუნებულებს ურჩია დოფინის მოედანზე მისი ამხანაგი, უფროსი 

დიუპონი, ენახათ: მას უეჭველად ეცოდინებოდა ვინ იყო ეს დეზილეტი. 

ისინი გზას გაუდგნენ და თან სექციიდან ოთხი გრენადერი გაიყოლეს. 

- გინახავთ თუ არა სცენაზე „მეფეების საშინელი სამსჯავრო“? - ჰკითხა 

დელურმელმა ამხანაგებს: - ძალიან საყურადღებო პიესაა. ავტორი ევროპის მეფეებს 

გვიხატავს, უდაბნო კუნძულზე, ცეცხლის მფრქვეველ მთასთან; მთა ამოხეთქავს და 

ყველას ჩანთქავს. ეს პატრიოტული ნაწარმოებია. 

დელურმელმა ქუჩის კუთხეში პატარა ხელის ურიკა დაინახა, რომელსაც მუშამბით 

ქუდიანი დედაბერი მიაგორებდა. 

- რას ჰყიდის ეს დედაბერი? - იკითხა მან. 

დედაკაცმა თვითონ უპასუხა: - ნახეთ და თვითონ აირჩიეთ, ბატონებო, ვყიდი 

კრიალოსნებს, ჯვრებს, წმიდა ანტონის ხატებს, გარდამოხსნებს, წმიდა ვერონიკეს 

ცხვირსახოცებს, ქრისტეს ტარიგს, წმიდა ჰუბერტის საყვირებსა და ბეჭდებს და 

ყოველგვარ რელიგიურ ნივთებს. 

- ეს ფანატიზმის არსენალია! - წამოიძახა დელურმელმა. 

და მან დაიწყო დედაკაცის დაკითხვა. ეს უკანასკნელი ყველა კითხვაზე ერთსა და 

იმავე პასუხს აძლევდა: - შვილო, ორმოცი წელიწადია, რაც რელიგიურ ნივთებს 

ვყიდი. 

საყოველთაო უშიშროების კომიტეტის ერთმა რწმუნებულმა ლურჯმუნდირიანი 

გვარდიელი დაინახა და მას დაავალა, გაოცებული დედაბერი კონსიერჟერიში 

მიეყვანა. 

მოქალაქე ბოვიზაჟმა დელურმელს შენიშნა, რომ ამ დედაკაცის დაჭერა და სექციაში 

წაყვანა უფრო ზედამხედველობის კომიტეტის საქმეაო: მაგრამ ესეც იყო, რომ მან არ 

იცოდა, როგორ მოპყრობოდა ძველ რელიგიურ კულტს, როგორ გაეხორციელებია 



მთავრობის განზრახვები, ყოველივე აეკრძალა, თუ ყოველივე ნებადართულად 

გამოეცხადებინა. 

როცა სადურგლოს მიუახლოვდნენ, რწმუნებულმა და კომისარმა გულმოსული კაცის 

ყვირილი გაიგონეს, რასაც ხერხის და შალაშინის ხმა ემატებოდა. ჩხუბი მომხდარიყო 

უფროს დიუპონსა და მის მეზობელ მეკარე რემაკლს შორის რემაკლის მეუღლის გამო, 

რომელსაც უძლეველი ძალა მუდამ სადურგლოში იზიდავდა, საიდანაც ის შინ 

ნახერხითა და ბურბუშელათი დაფარული ბრუნდებოდა. შეურაცხყოფილმა მეკარემ 

წიხლი ჰკრა დურგლის ძაღლს, მუტონს, სწორედ იმ წუთში, როცა მისი საკუთარი 

ქალი, პაწია ჟოზეფინა, ცხოველს ნაზად ეალერსებოდა და ეხვეოდა. გაბრაზებულმა 

ჟოზეფინამ გაკიცხვა დაუწყო თავის მამას, აღშფოთებულმა დურგალმა კი დაიძახა: - 

უბადრუკო, მე გიკრძალავ ჩემი ძაღლის გალახვას. 

- მე კი, - უპასუხა ცოცხით აღჭურვილმა მეკარემ, - გიკრძალავ... 

მას აღარ დაუთავებია: დურგლის შალაშინი თავში მოხვდა. 

როგორც კი მოქალაქე ბოვიზაჟი და რწმუნებულები დაინახა, მათკენ გაიქცა და 

დაიძახა: - მოქალაქე კომისარო, მოწმედ იყავი, რომ ამ არამზადამ მომკლა. 

მოქალაქე ბოვიზაჟმა, რომელსაც თანამდებობის ნიშნად წითელი ქუდი ეხურა, 

გრძელი ხელები გაიშვირა დასამშვიდებლად და მეკარესა და დურგალს მიმართა: - 

ასი სოლის ჯილდო ერგება იმას, ვინც გვიჩვენებს, სად იმყოფება საეჭვო პირი, 

ქაღალდის ჯამბაზების ხელოსანი, ყოფილი აზნაური დეზილეტი, რომელსაც 

საყოველთაო უშიშროების კომიტეტი ეძებს. 

მეკარემ და დურგალმა ერთად ბროტოს ბინა უჩვენეს და ახლა აღთქმული ასი სოლის 

ასიგნაციის გამო დაიწყეს კამათი. 

დელურმელმა, გენომ და ბოვიზაჟმა, რომელთაც ოთხი გრენადერი, მეკარე რემაკლი 

და დურგალი დიუპონი მისდევდნენ, კიბე აიარეს და ჩარდახში ავიდნენ. 

ბროტო ტიკინებს სჭრიდა, მის პირდაპირ მამა ლონგემარი იჯდა და გაბნეულ ასოებს 

ძაფით აბამდა. იგი იღიმებოდა, როცა ხედავდა, როგორ იბადებოდა თითებშუა 

რიტმი და ჰარმონია. 

კონდახების ხმაზე ბერმა ცახცახი დაიწყო, იმიტომ კი არა, რომ უფრო მხდალი 

ყოფილიყო, ვიდრე ბროტო, რომელსაც წარბი არ შეუხრია, არამედ იმიტომ, რომ 

შესწავლილი არ ჰქონდა თავის დაჭერა. ბროტომ მოქალაქე დელურმელის კითხვებზე 

გაიგო, საიდან მომდინარეობდა თავდასხმა და ცოტა დაგვიანებით მიხვდა, რა დიდი 

შეცდომაა ქალისთვის გულის გახსნა. როცა მოქალაქე კომისარმა წინადადება მისცა 

თანგასაყოლად მომზადებულიყო, ბროტომ თავისი ლუკრეციუსი და სამი პერანგი 

შეახვია. 

- ეს მოქალაქე, - თქვა მან და მამა ლონგემარი უჩვენა, - ჩემი თანაშემწეა; ტიკინების 

გაკეთებაში მეხმარებოდა; აქვე ცხოვრობს. 

მაგრამ ბერს მოქალაქეობის მოწმობა ა აღმოაჩნდა და ისიც ბროტოსთან ერთად 

დაატუსაღეს. 



როცა პროცესიამ მეკარის სადგომთან გაიარა, მოქალაქე რემაკლის მეუღლემ, 

რომელიც ცოცხზე იყო დაყრდნობილი, თავის მდგმურს აღშფოთებული სათნოების 

თვალით შეხედა. პაწია ლამაზი ჟოზეფინაც გულზვიადად იცქირებოდა და მუტონს 

საყელურით აკავებდა: ძაღლს უნდოდა, თავის ძველს მეგობარს მიალერსებოდა, 

რომელსაც მისთვის ხშირად ტკბილეული მიეცა. ტიონვილის მოედანზე 

ცნობისმოყვარე ბრბო ფუსფუსებდა. 

კიბის ქვედა საფეხურზე ბროტოს ახალგაზრდა გლეხის ქალი შეეჩეხა, რომელიც 

კიბეზე ასვლას აპირებდა. მას იღლიაში კვერცხებით სავსე კალათი, ხოლო ხელში 

ტილოში გახვეული ნამცხვარი ეჭირა; ეს ათენაისი იყო, პალეზოდან მოსულიყო და 

თავის მხსნელისთვის ძღვენი მოჰქონდა მადლობის ნიშნად. როცა დაინახა, რომ 

„ბატონი მორისი“ დაჭერილი მოჰყავდათ, კომისარს მიუახლოვდა და ნაზად უთხრა: 

- არა, თქვენ მას არ წაიყვანთ! ეს შეუძლებელია... უეჭველია ვერ იცნობთ: ის 

ღმერთივით კეთილია. 

მოქალაქე დელურმელმა ქალს გულზე ხელი ჰკრა და გრენადერებს ანიშნა, გზას 

გაუდექითო. მაშინ ათენაისმა ისეთი უწმაწური გინება დაიწყო, რომ მოხელეებს და 

გრენადერებს ეგონათ, თავზე პალე-როიალის და ფრომანტოს ქუჩის ყველა ჭუჭყიანი 

ვარცლები გადაგვაქციესო. შემდეგ ქალი ტიონვილის მოედნისკენ მობრუნდა და 

ისეთი ხმით დაიყვირა, რომ მთელი ცნობისმოყვარე ბრბო შეაშფოთა: - გაუმარჯოს 

მეფეს! გაუმარჯოს მეფეს! 

18. 

მოქალაქე გამლენის ქვრივს ბებერი ბროტო უყვარდა; ყველაზე თავაზიან და 

ღირსეულ კაცად თვლიდა თავის ნაცნობებში. მაგრამ არ გამომშვიდობებია, როცა 

დაიჭირეს, იმიტომ რომ ეშინოდა, ეს მთავრობის უპატივცემულობაში არ 

ჩამოერთვათ და, ამას გარდა, ფიქრობდა, ბეჩავი ხალხისთვის სიმხდალე ერთგვარი 

ვალდებულებააო. მაგრამ ამ ამბავმა ისე შეაწუხა, რომ დიდხანს გონებაზე ვერ მოვიდა. 

დედაკაცმა მადა დაჰკარგა და ჩიოდა, რომ ჭამა აღარ შეეძლო სწორედ იმ დროს, როცა 

საჭმელი ბლომად ჰქონდა. წინანდებურად თაყვანს სცემდა თავის შვილს, მაგრამ 

ფიქრსაც ვერ ბედავდა იმ საშინელ თანამდებობაზე, რომელსაც იგი ასრულებდა; 

უხაროდა, რომ უმეცარი დედაკაცი იყო და შვილის განსჯა არ შეეძლო. 

ამ ბეჩავმა დედაკაცმა სკივრში ძველი კრიალოსანი ნახა; მან კარგად არ იცოდა მისი 

მოხმარება, მაგრამ მაინც ეჭირა მთრთოლვარე ხელებით. სიბერემდე ისე იცხოვრა, 

რელიგია არ გახსენებია, ახლა კი უცებ მორწმუნე გახდა: მთელი დღე კერას უჯდა და 

ღმერთს შვილისა და კეთილი ბატონის ბროტოს ხსნას შესთხოვდა. ხშირად ელოდი 

ესტუმრებოდა: მათ ეშინოდათ თვალის თვალში გაყრისა და უმნიშვნელო საგნებზე 

ლაპარაკობდნენ. 

პლუვიოზის ერთ დღეს, როცა თოვლი ბარდნიდა, ცა დაბნელებული იყო, ხოლო 

ქალაქის ქუჩები დაყრუებული, მოქალაქე გამლენის ქვრივს კარზე კაკუნი მოესმა. 

ბინაში მარტოდმარტო იყო და, ცოტა არ იყოს, შეკრთა: უკანასკნელ დროს მცირედი 

ხმაურობა იყო საკმაო, რომ ტანში ჟრუანტელი ეგრძნო. კარი გაიღო. ოთახში 

შემოვიდა თვრამეტი თუ ოცი წლის ყმაწვილი; ქუდი არ მოუხდია. მწვანე ტანისამოსი 

ეცვა, სამმაგი საყელო მკერდსა და ზურგს უფარავდა. ფეხზეც ინგლისური 



გადაკეცილი ჩექმები ეცვა. წაბლისფერი თმის კულულები ყურებზე სცემდა. 

ატელიეში შუა ადგილას გაჩერდა, თითქო მთელი ამ მკრთალი სინათლის შესრუტვა 

უნდოდა, რომელიც ჭერის სარკმელში შემოდიოდა, და რამდენიმე წუთს უსიტყვოდ 

და უმოძრაოდ იდგა. 

შემდეგ, როცა შეამჩნია, რომ მოქალაქე გამლენის ქვრივი გაშტერებული უცქეროდა, 

მან თქვა: - შენს ქალს ვერ სცნობ?.. 

დედაბერმა გაოცების ნიშნად ხელი ხელს შემოჰკრა: - ჟიული!.. ეს შენა ხარ?.. ღმერთო 

ჩემო, ნუთუ შესაძლებელია? 

- ჰო, მე ვარ! მოდი, გადამკოცნე, დედაჩემო. 

გამლენის ქვრივმა გულში ჩაიკრა ქალი და მის საყელოზე ცრემლები დააფრქვია; 

შემდეგ შეშფოთებული სახით წამოიძახა: - შენ პარიზში ხარ! 

- ეჰ, დედაჩემო, მარტო მე ხომ არ დავბრუნებულვარ?.. ვერ მიცნობენ ამ ტანსაცმელში. 

მართლაც, მამაკაცური ტანისამოსი ფარავდა მის ფორმებს და ეს ქალი იმ ყმაწვილ 

კაცებს ჰგავდა, რომელნიც გრძელ თმას შუაზე იყოფდნენ. მას ნატიფი და სანდომიანი 

სახე ჰქონდა, მაგრამ მზე მოკიდებოდა, ლოყები ჩავარდნოდა და დაღლილობა 

ეტყობოდა; გამომეტყველება კი თამამი და ვაჟკაცური ჰქონდა. წერწეტი იყო, გრძელი 

და პირდაპირი ფეხები და ძალდაუტანებელი ხელების მოძრაობა ჰქონდა; მხოლოდ 

წკრიალა ხმას შეეძლო ეს ქალი გაეცა. 

დედამ ჰკითხა, ხომ არ გშიაო, ქალმა უპასუხა, სიამოვნებით ვჭამო, და როცა სუფრაზე 

პური, ღვინო და ლორი დაუწყვეს, იდაყვით სუფრას დაეყრდნო და ხარბად დაიწყო 

ჭამა, მაგრამ ამასთანავე ლამაზად, თითქოს დამშეული ღმერთქალი ცერერა 

ყოფილიყოს ბებერი ბაუბოს ქოხში. 

შემდეგ იკითხა: - დედაჩემო, იცით თუ არა, როდის დაბრუნდება ჩემი ძმა? მასთან 

მოსალაპარაკებლად ვარ მოსული. 

დედამ ქალს ნაღვლიანად შეხედა, მაგრამ არაფერი უპასუხა. 

- აუცილებლად უნდა ვნახო. ამ დილას ჩემი ქმარი დაიჭირეს და ლუქსემბურგში 

მიიყვანეს. 

იგი „ქმარს“ უწოდებდა ფორტუნე დე შასანს, ყოფილ კეთილშობილსა და ოფიცერს 

ბუიეს ათასეულიდან. მან ქალი შეიყვარა, როცა ეს უკანასკნელი მოდების მაღაზიის 

მოსამსახურე იყო ლომბარდიელების ქუჩაზე, მოიტაცა და თან გაიყოლა ინგლისში, 

სადაც გადასახლდა ათი აგვისტოს შემდეგ. ქალ-ვაჟი არ დაქორწინებულან, მაგრამ 

ჟიული რიგიანობის გულისთვის თავის საყვარელს ქმარს უწოდებდა დედის წინაშე 

და თავის გულში ამბობდა, გაჭირვებამ კარგად შეგვაუღლა და უბედურება იგივე 

წმინდა საიდუმლოებააო. 

მათ არა ერთი და ორი ღამე გაუტარებიათ სკამზე ლონდონის პარკში. ხშირად პურის 

ნამცეცები უგროვებიათ პიკადილის[118] რესტორანებში. 

დედა წინანდებურად არაფერს ეუბნებოდა და ნაღვლიანად შესცქეროდა. 



- დედაჩემო, ჩემი ლაპარაკი არ გესმის? დრო მიდის, ევარისტი ჩქარა უნდა ვინახულო; 

მარტო მას შეუძლია ფორტუნეს გადარჩენა. 

- ჟიული, - უპასუხა ბოლოს დედამ, - სჯობია, რომ ძმას არაფერი უთხრა. 

- როგორ? რას ამბობ, დედაჩემო? 

- გეუბნები, სჯობია თუ ბატონ დე შასანის შესახებ ძმას არაფერს ეტყვი. 

- დედა, კი მაგრამ ეს ხომ აუცილებლად საჭიროა! 

- შვილო, ევარისტი ბატონ დე შასანს არ აპატიებს შენს მოტაცებას. შენ იცი, როგორ 

გულმოსული იყო მასზე, რა სახელებს არ უწოდებდა. 

- ჰო, გამრყვნელს უწოდებდა, - თქვა ჟიულიმ მწარე სიცილით და მხრები აიჩეჩა. 

- შვილო, ევარისტი მომაკვდინებელ შეურაცხყოფას გრძნობდა. მან გადასწყვიტა 

აღარასოდეს არ ელაპარაკნა ბატონ დე შასანზე. და, აი, ორი წელიწადია, რაც მას ერთი 

სიტყვაც არ წამოსცდენია არც შენზე, არც მასზე. მისი გრძნობები არ გამოცვლილა; შენ 

მას კარგად იცნობ; თქვენ არასოდეს არ გაპატიებთ. 

- ჰო, მაგრამ, დედაჩემო, რაკი ფორტუნემ შემირთო... ლონდონში... 

საბრალო დედაბერმა თვალები და ხელები აღაპყრო: - საკმაოა, რომ ფორტუნე 

არისტოკრატია, ემიგრანტი: ევარისტი მას ისე მოეპყრობა, როგორც მტერს. 

- დედა, მიპასუხე: ევარისტს რომ ვთხოვო, ბრალმდებლისა და საყოველთაო 

უშიშროების კომიტეტის წინაშე ფორტუნესთვის მიშუამდგომლე მეთქი, ნუთუ იგი 

უარს მეტყვის!.. მაშ იგი მახინჯი ადამიანი ყოფილა! 

- შვილო, შენი ძმა პატიოსანი კაცი და გულკეთილი შვილია. მაგრამ ნუ სთხოვ, რომ 

ბატონ დე შასანის საქმეში ჩაერიოს!.. დამიჯერე ჟიული: თავის აზრებს არ მიზიარებს, 

შეიძლება ვერაფერიც გამეგო მისი... მაგრამ იგი მსაჯულია. თავისი პრინციპები აქვს; 

სინიდისის მიხედვით მოქმედებს. ჟიული, გირჩევ ნურაფერს სთხოვ. 

- ახლა კი ვხედავ, რომ შენ მას კარგად იცნობ. ალბათ იცი, რომ გულცივი, 

შეუბრალებელი, ბოროტი ადამიანია, არავითარი გრძნობა არ აქვს, გარდა 

პატივმოყვარეობისა და გულზვიადობისა. ამისდა მიუხედავად, ყოველთვის ჩემს 

თავს გერჩია. როცა ერთად ვცხოვრობდით, მას ნიმუშად მიყენებდი; მისი გაზომილი 

სიარული და მძიმე ლაპარაკი შენზე შთაბეჭდილებას ახდენდა. მასში ყველა 

სათნოებას ხედავდი, მე კი ყოველთვის მკიცხავდი. მხოლოდ ჩემს მანკს ამჩნევდი, 

იმიტომ რომ გულწრფელი ვიყავი, ვცელქობდი და ხეებზე ავდიოდი. მე ყოველთვის 

გძულდი. იმის მეტი არავინ გიყვარდა. იცოდე, რომ შენი ევარისტი მეზიზღება: იგი 

ფარისეველია. 

- დაჩუმდი, ჟიული! მე ყოველთვის კეთილი დედა ვიყავი როგორც შენთვის, ისე 

იმისთვის. შენ ხელობა შეგასწავლე. ჩემი ბრალი არ არის, თუ შენ პატიოსანი ქალი არ 

გახდი და ჯვარს არ იწერ. გულით მიყვარდი და ახლაც მიყვარხარ. გაპატიე ყოველივე 

და მიყვარხარ, მაგრამ ცუდს ნურაფერს იტყვი ევარისტზე. იგი გულკეთილი შვილია. 

ყოველთვის ზრუნავს ჩემზე. შვილო, როცა მიმატოვე, როცა ხელობასა და მაღაზიას 



თავი დაანებე, რათა ბატონ დე შასანთან გეცხოვრა, რა უნდა მომსვლოდა უიმისოდ? 

ევარისტი რომ არ მყოლოდა, სიღარიბეში მოვკვდებოდი მშიერ-მწყურვალი. 

- ასე ნუ ლაპარაკობ, დედაჩემო: კარგად იცი, რომ ფორტუნე და მე მზრუნველობას არ 

მოგაკლებდით, თუ ჩვენთვის პირი არ შეგექცია ევარისტის წყალობით. თავი 

დამანებე! იმას არ ძალუძს კეთილი საქმის გაკეთება: თუ თავი მოგაჩვენა, თითქო 

შენზე ზრუნავდეს, მხოლოდ იმისთვის, რომ შენთვის ჩემი თავი შეეძულებინა. განა 

მას შეუძლია ვისმეს სიყვარული? იმას არც გული აქვს და არც სული. არავითარი 

ნიჭიც არა აქვს, სრულიად არავითარი. მხატვრისთვის უფრო ნაზი ბუნებაა საჭირო. 

ჟიულიმ თვალი გადაავლო ატელიეში გამოფენილ სურათებს და შეამჩნია, რომ მის 

წასვლის შემდეგ არაფერი შეცვლილიყო. 

- აი მისი სული! მას ეს პირქუში და ცივი სული ტილოზე გადაუტანია: ეს ორესტი, 

რომელსაც მახინჯი პირი და სულელური გამომეტყველება აქვს და თითქო სარზეა 

ჩამოცმული, თვით მას ჰგავს თავიდან ფეხებამდე... დედაჩემო, შენ არაფერი გესმის, 

მე ხომ არ შემიძლია ფორტუნე სატუსაღოში დავტოვო. შენ მათ იცნობ, იაკობინელებს, 

პატრიოტებს, ევარისტის მთელს ურდოს. ისინი მას მოჰკლავენ. დედა, ჩემო კარგო, 

ჩემო დედიკო. მე არ მინდა, ის მომიკლან. მე ის მიყვარს, ძალიან მიყვარს! ისე 

გულკეთილად მექცეოდა, ჩვენ ისეთი უბედურები ვიყავით ერთად! შეხედე, ეს 

ტანსაცმელი მისია. პერანგიც აღარ მქონდა. ფორტუნეს მეგობარმა ჟილეტი მათხოვა 

და ლიმონათის გაყიდვა დავიწყე დუვრში, ხოლო თვით ფორტუნე ამ დროს 

დალაქთან მუშაობდა. ჩვენ კარგად ვიცოდით, რომ საფრანგეთში დაბრუნება დიდ 

ხიფათს წარმოადგენდა ჩვენთვის; მაგრამ ჩვენ გვკითხეს, შეგვეძლო თუ არა პარიზში 

წამოვსულიყავით მნიშვნელოვანი დავალების შესასრულებლად... ჩვენ 

დავთანხმდით; ეშმაკთანაც კი წავიდოდით ამ დავალების შესასრულებლად. გზის 

ხარჯები გაგვისტუმრეს და ჩეკი მოგვცეს ერთი პარიზელი ბანკირის სახელზე. მისი 

ბიუროები დაკეტილი დაგვხვდა: თვით ბანკირი დაჭერილია და ჩქარა თავს 

მოჰკვეთენ გილიოტინაზე. ჯიბეში არც ერთი ლუიდორი არ დაგვრჩენია; ყველა ის 

პირი, რომელთანაც კავშირი გვქონდა, გაქცეულია ან დატუსაღებული. არც ერთი 

კარი არ დარჩენილა, სადაც შეგვიძლია დავაკაკუნოთ; თავლაში ვიძინებდით „უთავო 

ქალის ქუჩაზე“. ერთმა გულშემატკივარმა ჩექმების მწმენდავმა, რომელიც იქ ჩალაზე 

იძინებდა ჩვენთან ერთად, ჩემ საყვარელს ერთი ჩოთქი და ერთიც სანახევროდ 

ცარიელი ვაქსის კოლოფი მისცა. ფორტუნე ორი კვირის განმავლობაში ჩექმებს 

სწმენდდა გრევის მოედანზე და ამრიგად თავს ვირჩენდით. მაგრამ ორშაბათს 

კომუნის ერთმა წევრმა ფეხი დასდგა ყუთზე და ჩექმები გააწმენდინა. იგი ყოფილი 

ყასაბი აღმოჩნდა, რომლისთვისაც ერთს დროს ფორტუნეს პანჩური უკრავს წონაში 

მოტყუებისათვის. როცა ფორტუნემ თავი აიღო, რათა თავისი ორი სუ მოეთხოვა, ამ 

არამზადამ იცნო, არისტოკრატი უწოდა და დაემუქრა, დაგიჭერო. ბრბომ თავი 

მოიყარა. იქ ბევრი რიგიანი ადამიანი იყო, მაგრამ რამდენიმე გარეწარიც ერია; მათ 

დაიძახეს: „სიკვდილი ემიგრანტსო!“ და ჟანდარმებს დაუძახეს. ამ დროს წვენი 

მიმქონდა ფორტუნესთვის. დავინახე, როგორ წაიყვანეს სექციაში და როგორ 

დაამწყვდიეს წმინდა იოანეს ეკლესიაში. მინდოდა გადავხვეოდი გამოთხოვებისას, 

გულზე ხელი მკრეს; მთელი ღამე ეკლესიის საფეხურზე გავატარე ძაღლივით... დღეს 

დილით წაიყვანეს... 

ჟიულიმ ვეღარ დაამთავრა, ქვითინი ახრჩობდა. 



ქუდი იატაკზე დააგდო და დედის წინ დაიჩოქა: - ამ დილით ლუქსემბურგის 

სატუსაღოში წაიყვანეს. დედა, დედა, მიშველე, შეიბრალე შენი ქალი! 

ცრემლები ღაპაღუპით ჩამოსდიოდა; ჟილეტი გაიხსნა, თითქოს უნდოდა, მასში უკეთ 

ეცნოთ ქალი და საყვარელი. მკერდი გაიღეღა, დედის ხელები მთრთოლვარე 

ძუძუებზე მიიდო. 

- ჩემო ძვირფასო, ჩემო ჟიული, ჩემო ჟიული! - ამოიოხრა დედაკაცმა. 

და ცრემლებით დასველებული სახე ახალგაზრდა ქალს ლოყაზე მიადო. 

რამდენიმე წუთის განმავლობაში უსიტყვოდ ისხდნენ. საბრალო დედა ფიქრობდა, 

როგორ ეშველა ქალისთვის, ხოლო ჟიული მას ცრემლებით დანამულ თვალებში 

ჩასცქეროდა. 

„შეიძლება, ფიქრობდა დედაკაცი, თუ ევარისტს მოველაპარაკე, როგორმე მოვალბო. 

იგი გულკეთილი და ნაზია. პოლიტიკას რომ არ გაექვავებინა და იაკობინელების 

გავლენას არ დაქვემდებარებოდა, ამ სისასტიკეს არ გამოიჩენდა, რომელიც მე 

მაფრთხობს“. 

მან ხელი მოხვია ჟიულის. 

- ყური დამიგდე, შვილო. ევარისტს მოველაპარაკები, მოვამზადებ შენს შესახვედრად, 

მოსასმენად. შენ დანახვას შეუძლია გააღიზიანოს; მეშინია პირველი მოძრაობისა. 

გარდა ამისა, ვიცი, ეს ტანსაცმელი მას გააბრაზებს; მკაცრია ზნეჩვეულებისა და 

წესიერების საკითხში; თვით მე, ცოტა არ იყოს, გამაკვირვა, როცა ჩემი ჟიული ბიჭის 

ტანსაცმელში დავინახე. 

- ეჰ, დედაჩემო, ემიგრაციამ და საშინელმა არეულობამ სახელმწიფოში ასეთი გადაცმა 

ჩვეულებრივ მოვლენად გახადა; ადამიანს გადაცმა გიხდება, რომ ხელობა აწარმოო, 

დაიმალო, სხვის პასპორტს ან მოწმობას შეეგუო. 

- შე საბრალო, თავის გამართლება არ გჭირია ჩემს თვალში. მე დედაშენი ვარ, ჩემთვის 

შენ მუდამ უმანკო ხარ, ევარისტს მოველაპარაკები, ვეტყვი რომ... 

უცებ შეჩერდა. გრძნობდა, რა იყო მისი შვილი: გრძნობდა, მაგრამ არ უნდოდა 

გამოტეხილიყო. 

- გულკეთილია; ჩემთვის... შენთვის ყოველივეს გააკეთებს, რასაც ვთხოვთ. 

ორივენი უსაზღვროდ დაღლილი იყვნენ და დადუმდნენ. ჟიულიმ დედას კალთაში 

თავი ჩაუდო და ჩაიძინა ბავშვივით. დედას კი ხელში კრიალოსანი ეჭირა და ტიროდა: 

გრძნობდა, როგორ ფეხაკრეფით მოიპარებოდა უბედურება ამ თოვლიან წყნარ დღეს, 

როცა ყოველივე დადუმებული იყო, ფეხის ნაბიჯიც, ქუჩაც და ცაც. 

უცებ ყური მოჰკრა, რომ კიბეზე ვაჟი ამოდიოდა. 

- ევარისტია!.. დაიმალე. 

და ქალი თავის ოთახში შეაგდო. 



- დღეს როგორ ხარ, დედაჩემო? 

ევარისტმა ქუდი ლურსმანზე ჩამოკიდა, ლურჯი ტანისამოსი გაიხადა, სამუშაო 

ტანისამოსი ჩაიცვა და მოლბერტს მიუჯდა. ბოლო დროს ერთი სურათის ესკიზს 

აკეთებდა: გამოხატული იყო გამარჯვება, რომელიც სამშობლოსთვის განგმირულ 

ჯარისკაცს თავზე გვირგვინს ადგამდა. ამ სიუჟეტს დიდის აღფრთოვანებით 

დაამუშავებდა, მაგრამ ტრიბუნალი მთელ დროსა და სულიერ ძალას ართმევდა და 

მისი ხელები დამძიმებული და გაზარმაცებული იყო უქმობისაგან. 

იგი ღიღინებდა: „საქმე წავა, კარგად წავა...“ 

- შენ მღერი, შვილო, - უთხრა დედაკაცმა: - ჩანს, გული მხიარული გაქვს. 

- მხიარულად ვიყოთ, დედაჩემო: კარგი ამბები მოგვდის. ვანდეა მოდრეკილია, 

ავსტრიელები დამარცხდნენ; რაინის არმიამ ლაუტერნის და ვისბურგის 

გამაგრებული ხაზი გადალახა. ახლოვდება დღე, როცა გამარჯვებული რესპუბლიკა 

გულმტკივნელობას გამოიჩენს. მაგრამ რატომ ხდება, რომ შეთქმულთა სითამამე 

მატულობს რესპუბლიკის გაძლიერებასთან ერთად და მოღალატეები ახერხებენ 

სამშობლოსთვის ფარულად მახვილის ჩაცემას, მაშინ როცა თვით იგი თავის მტრებს 

აშკარად მუსრავს? 

მოქალაქე გამლენის ქვრივი წინდას ქსოვდა და დროგამოშვებით შვილს სათვალეს 

ზემოდან გასცქეროდა. 

- შენი წინანდელი მოდელი ბერზელიუსი იყო და ათი ლივრი ითხოვა, შენ რომ 

გემართა: მივეცი კიდეც. პატარა ჟოზეფინას მუცელი სტკივა: ბევრი მურაბა უჭამია 

დურგლისას. ბალახის ნახარში მოვუმზადე... დემაი იყო, შენი ნახვა უნდოდა; ძალიან 

ინანა, რომ შინ ვერ გნახა. უნდა, გრავიურა გააკეთოს შენი კომპოზიციის ერთი 

სიუჟეტიდან. დიდად ნიჭიერ ადამიანად გთვლის. შენი ესკიზები დაათვალიერა და 

ძალიან მოეწონა. 

- როცა მშვიდობიანობა დამყარდება და შეთქმულება ჩაქრება, - თქვა მხატვარმა, - 

ჩემს ორესტს დავუბრუნდები. თავის ქება არ მიყვარს. მაგრამ ეს ღირსია დავიდისა. 

მან ფართო მოსმით თავისი „გამარჯვების“ ხელი მოხაზა ტილოზე. 

- ხელში ბზა უჭირავს. მაგრამ უმჯობესი იქნებოდა, რომ თვით ხელები ბზის ტოტები 

ყოფილიყვნენ. 

- ევარისტ! 

- რა იყო, დედა? 

- ცნობა მივიღე... გამოიცან ვისგან... 

- არ ვიცი... 

- ჟიულისგან... შენი დისაგან... იგი ბედნიერი არ არის. 

- სკანდალი იქნებოდა, რომ ბედნიერი ყოფილიყო. 



- ასე ნუ ლაპარაკობ, შვილო. ჟიული შენი დაა. ის ცუდი გულის ქალი არ არის; 

უბედურებამ მასში კარგი გრძნობები განამტკიცა. შენ უყვარხარ. გარწმუნებ, ევარისტ, 

რომ ცდილობს შრომასა და წესიერ ცხოვრებას დაუბრუნდეს და თავისიანებს 

დაუახლოვდეს: თქვენს შეხვედრას ხელს არაფერი უშლის. მას ფორტუნე შასანი 

შეურთავს. 

- წერილი მოგწერა? 

- არა. 

- მაშ საიდან იცი მისი ამბები? 

- წერილით კი არ შემიტყვია; ისინი... 

ვაჟი წამოვარდა და საზარელი ხმით წამოიძახა: - დაჩუმდი, დედაჩემო! არ მითხრა, 

ისინი საფრანგეთში დაბრუნდნენო... თუ ისინი უნდა დაიღუპნონ, დაე, ეს ჩემი 

ხელით მაინც ნუ მოხდება. თქვენი გულისთვის, მათი გულისთვის, ბოლოს, ჩემი 

გულისთვისაც ისე მოიქეცი, რომ მე არ ვიცოდე, თითქოს ისინი პარიზში არიან... ნუ 

მაიძულებ ეს ვიცოდე; წინააღმდეგ შემთხვევაში... 

- რა გინდა თქვა, შვილო? განა შენ მოინდომებდი, გაბედავდი?.. 

- დედაჩემო, ყური დამიგდე: რომ ვიცოდე, ჩემი და ჟიული იმ ოთახშია... (დაკეტილ 

კარს მიუთითა), ახლავე წავიდოდი და ჩვენი სექციის ზედამხედველობის 

კომიტეტთან დავასმენდი. 

საბრალო დედაკაცს ფერი წაუვიდა, ხელიდან საქსოვი გააგდო და მისუსტებული 

ხმით წაიჩურჩულა: „არ მინდოდა, დამეჯერებინა, მაგრამ ახლა კარგად ვხედავ: ეს 

ნამდვილი ურჩხულია“. 

ევარისტი კი დედასავით გაფითრებული და პირზე დორბლმორეული გარეთ 

გავარდა და ელოდისთან გაიქცა, რათა ქალის გვერდით თავდავიწყება და ძილი 

ეგემნა, ეს ტკბილი წინათგრძნობა არყოფნისა. 

19. 

სანამ მამა ლონგემარსა და ათენაისს სექციაში დაჰკითხავდნენ, ბროტო ორ ჟანდარმს 

ჩააბარეს და ლუქსემბურგისაკენ გაისტუმრეს, მაგრამ ციხის მცველმა ტუსაღი არ 

მიიღო: მოიმიზეზა, ადგილი არა მაქვსო. ამიტომ ბროტო კონსიერჟერიში წაიყვანეს 

და პატარა ბიუროში შეიყვანეს, რომელიც შუშაბანდიანი კედლით ორად იყო 

გაყოფილი. სანამ მოხელე მის სახელსა და გვარს ტუსაღების სიაში შეიტანდა, 

ბროტომ შუშაბანდში მეორე ოთახს დაუწყო თვალიერება: ჭუჭყიან მატრაცებზე ორი 

ადამიანი დაინახა, რომელნიც უმოძრაოდ იწვნენ მიცვალებულივით და თითქო 

ვერაფერს ხედავდნენ. მათ გარშემო იატაკზე თეფშები, ბოთლები, პურის 

ნამტვრევები და ხორცის ნაჭრები ეყარა. ეს სიკვდილით დასასჯელები იყვნენ და 

საბარგო ეტლს უცდიდნენ. 

ყოფილი აზნაური დეზილეტი ჯურღმულში ჩააგდეს, სადაც ფანრის სინათლეზე ორი 

დაწოლილი ფიგურა დაინახა, ერთი პირქუში, უშნო, დამახინჯებული, მეორე 

ლაზათიანი და ნაზი. მათ ახალმოსულს დაობებული და ტილებიანი ჩალა 



შესთავაზეს, რათა გაჭუჭყიანებულ მიწაზე არ დაწოლილიყო. ბროტო უღონოდ 

დაეშვა სკამზე, თავი კედელს მიაყრდნო და გაშეშდა. ისე ძლიერ იტანჯებოდა, რომ 

კედელზე თავს მიახეთქებდა, ძალა რომ ჰქონოდა. სული ეგუბებოდა, თვალები 

ებლანდებოდა. მის ყურში იდგა გაბმული გუგუნი, რომელიც მშვიდი იყო, როგორც 

დუმილი. შემდეგ ნელ-ნელა მთელი მისი არსება თითქო ნეტარ არყოფნაში ჩაიფლო. 

ერთი განუმეორებელი წუთის განმავლობაში ყოველივე მისთვის ჰარმონიად, ნათელ 

სიხარულად, სიტკბოებად გადაიქცა. შემდეგ თითქოს სიცოცხლე შეჩერდა. 

როცა გონს მოვიდა, დაენანა, რომ ეს ნეტარი მდგომარეობა გათავდა. იგი 

ფილოსოფოსი რჩებოდა უკიდურეს სასოწარკვეთილებაში და ფიქრობდა, რომ 

ორმოში უნდა ჩაშვებულიყო გილიოტინის ლოდინში, რათა სიკვდილი ისეთ 

სიამოვნებად მოსჩვენებოდა, რომლის მსგავსი არასოდეს უგემნია. შეეცადა ხელახლა 

დაბნედილიყო, მაგრამ ვერ მოახერხა: პირიქით: გრძნობდა, რომ ჯურღმულის 

მოწამლულ ჰაერს სიცოცხლის სითბოსთან ერთად აუტანელი უბედურების შეგნება 

მოჰქონდა. 

მისმა ორმა ამხანაგმა მისი დუმილი სასტიკ შეურაცხყოფად მიიღო. ბროტო, როგორც 

გულგაშლილი ადამიანი, შეეცადა მათი ცნობისმოყვარეობა დაეკმაყოფილებინა; 

მაგრამ როცა მათ გაიგეს, რომ ის ეგრეთწოდებული „პოლიტიკოსი“ იყო, ე.ი. ერთი 

იმათგანი, ვინც სიტყვის ან აზრის დანაშაულს სჩადიოდა, პატივისცემა და 

თანაგრძნობა დაჰკარგეს. ამ ორი ტუსაღის დანაშაული ბევრად უფრო მძიმე იყო: 

უფროსი მათგანი კაცის მკვლელი იყო, მეორეს ყალბი ფულის ბეჭდვა ედებოდა 

ბრალად, ორივენი უკვე შეჩვეულნი იყვნენ თავიანთ მდგომარეობას და ერთნაირ 

კმაყოფილებასაც კი გრძნობდნენ. ბროტოს უცებ მოაგონდა, რომ ზემოთ ყოველივე 

მოძრაობდა, ხმაურობდა, სინათლისა და სიცოცხლის ატმოსფეროში იყო გახვეული, 

რომ პალე-როიალის ლამაზი გამყიდველი ქალები დახლიდან უღიმოდნენ ბედნიერ 

და თავისუფალ გამვლელ-გამომვლელებს, და ამ იდეამ კიდევ უფრო გააძლიერა მისი 

სასოწარკვეთილება. 

მოვიდა ღამე, შეუმჩნეველი ჯურღმულის სიბნელესა და დუმილში, მაგრამ მძიმე და 

სევდიანი. ბროტომ ერთი ფეხი სკამზე გაშალა, ზურგი კედელს მიაყრდნო და 

ჩასთვლიმა. დაესიზმრა, თითქო ჩრდილოვანი წიფლის ხის ქვეშ იჯდა და 

ფრინველების ჭიკჭიკს ისმენდა; ჩამავალი მზე მდინარეს ალისფრად ღებავდა, ხოლო 

ღრუბლების ნაფლეთები მუქად შეწითლებულიყო. ღამე გათავდა. ბროტოს 

საშინლად გააცივა, წყალს პირდაპირ დოქიდან სვამდა ხარბად, მაგრამ ეს კიდევ 

უფრო ამწვავებდა მის ავადმყოფობას. 

მეორე დღეს სატუსაღოს მცველმა ბროტოს წვენი მოუტანა და აღუთქვა, ცალკე 

საკანში გადაგიყვან, როგორც კი ადგილი გათავისუფლდებაო. ამისთვის ცოტაოდენი 

ფულის გაღება იყო საჭირო. მართლაც, მესამე დღეს მცველმა ყოფილი ხარკის 

მოიჯარადრეს წინადადება მისცა ჯურღმულიდან ამოსულიყო. როცა ბროტო კიბეზე 

ადიოდა, გრძნობდა, რომ თანდათან ძალა და სიცოცხლე ემატებოდა და როგორც კი 

წითელიატაკიან ოთახში შეიყვანეს, სადაც დასაკეცი საწოლი იდგა და ძველი შალის 

საბანი ეშალა, ტირილი დაიწყო სიხარულისაგან. მას ეგონა, რომ ეს ლოგინი მეტ 

სიამოვნებას მიანიჭებდა, ვიდრე მოვარაყული მტრედებით შემკული საწოლი, 

რომელიც ერთ დროს ოპერის უმშვენიერესი მოცეკვავე ქალისთვის გააკეთებინა. 



ეს დასაკეცი საწოლი დიდს, საკმაოდ სუფთა დარბაზში იდგა, სადაც კიდევ ჩვიდმეტი 

საწოლი იყო ჩამწკრივებული; ამ საწოლებს ერთიმეორისაგან მაღალი ფიცრული 

ჰყოფდა. დარბაზში მოთავსებული საზოგადოება ყოფილი კეთილშობილებისა, 

ვაჭრებისა, ბანკირებისა და ხელოსნებისაგან შედგებოდა; ის მოეწონა ბებერ მეზვერეს, 

რომელიც ადვილად ეგუებოდა ყოველგვარ ადამიანებს. მან შეამჩნია, რომ თუმცა ეს 

ადამიანები მოკლებულნი იყვნენ ყოველივე სიამოვნებას და სიკვდილს ჯალათის 

ხელიდან ელოდნენ, მაინც მხიარულად იყვნენ და კიდეც ხუმრობდნენ. რადგან 

ბროტო ადამიანზე აგრე დიდი აზრის არ იყო, თავის თანაბინადრების მხიარულებას 

მათი თავქარიანობით ხსნიდა; ეს თავქარიანობა მათ ხელს უშლიდა თავიანთი 

მდგომარეობა ყოველმხრივ გაეთვალისწინებიათ. ამ აზრს ადასტურებდა ის 

გარემოება, რომ უფრო გონიერნი მათ შორის ღრმად დამწუხრებულნი იყვნენ. 

აგრეთვე ჩქარა შეამჩნია, რომ უმრავლესობა ღვინოსა და არაყში ეძებდა მხიარულების 

წყაროს და ამიტომ მათ თავის შექცევას მძაფრი და, ცოტა არ იყოს, გიჟური ხასიათი 

ეძლეოდა. ყველანი არ იყვნენ გამბედავნი; მაგრამ ყველა გამბედაობას იჩენდა. ბროტო 

არ გაუკვირვებია ამ გარემოებას: მან იცოდა, რომ ადამიანები ადვილად ამჟღავნებენ 

სისასტიკესა, ბრაზიანობას, თვით სიძუნწეს, მაგრამ სიმხდალეს მალავენ, იმიტომ 

რომ მხდალ ადამიანს მომაკვდინებელი საფრთხე მოელის არა მარტო ველურებს 

შორის, არამედ განათლებულ საზოგადოებაშიც. ამიტომ არისო, ფიქრობდა იგი, რომ 

ყოველი ხალხი გმირების ხალხია და ყოველი ჯარი ვაჟკაცებისაგან შესდგება. 

ღვინოსა და არაყზე მეტად ტუსაღებს იარაღის და კლიტეების ჩხარუნი, დარაჯების 

ძახილი, გარედან მოსული მოქალაქეების ფეხის ბაკუნი ათრობდა; მელანქოლიასა, 

სიგიჟესა და გააფთრებას იწვევდა. ზოგიერთი სამართებლით ყელს იჭრიდა ან 

ფანჯარაში ვარდებოდა. 

სამი დღის შემდეგ, რაც ბროტო ახალ საკანში დასახლდა, მან დარაჯის შემწეობით 

გაიგო, მამა ლონგემარი დამპალ, მატლებიან ჩალაზე იტანჯება ქურდებსა და კაცის 

მკვლელებთან ერთადო. მან ის ზემოთ ამოაყვანინა და თავის გვერდით მოათავსა 

განთავისუფლებულ საწოლზე. ბროტომ თავს იდვა ბერის ხარჯების გასტუმრება და 

რადგან ფული ცოტა ჰქონდა, გადაწყვიტა პორტრეტები ეხატა თითო ეკიუდ. ამას 

გარდა, დარაჯის შემწეობით პატარა შავი ჩარჩოები შეიძინა, რომლებშიც თმიდან 

დაწნულ სურათებს ათავსებდა. ყოველივე ეს დიდად ფასდებოდა იმ ადამიანების 

მიერ, რომელთაც რაიმე სამახსოვრო ნივთის დატოვება უნდოდათ. 

მამა ლონგემარი სულით არ ეცემოდა. რევოლუციური ტრიბუნალის მოლოდინში 

თავის დასაცავად ემზადებოდა. თავის საქმეს არ აცალკევებდა ეკლესიის საქმისაგან 

და გადაწყვეტილი ჰქონდა მსაჯულებისთვის აეხსნა, რა არევდარევა და სკანდალი 

მიაყენა იესო ქრისტეს სასძლოს, კათოლიკე ეკლესიას სამღვდელოების სამოქალაქო 

კონსტიტუციამ; ის აპირებდა გამოეხატა ეკლესიის უფროსი ასული, საფრანგეთი, 

მკრეხელურად ამხედრებული პაპის წინააღმდეგ; საფრანგეთის სამღვდელოება - 

გაპარტახებული, შეურაცხყოფილი, ჩაყენებული ერისკაცთა საძაგელ მორჩილებაში; 

ქრისტეს ჭეშმარიტი მხედრობა, ბერმონაზვნობა - გაძარცული და გაბნეული. მას 

ციტატები მოჰქონდა გრიგოლ დიდის[119] და წმიდა ირინეის[120] ნაწერებიდან, 

კანონიკური[121] უფლებიდან და პაპების დეკრეტალიებიდან[122]. 

ბერი მთელი დღე საწოლზე იჯდა, მუხლზე ქაღალდი ედო და რაღაცას წერდა. 

კალამს ხან მელანში აწობდა, ხან გახსნილ მჭვარტლში, ხან სქელ ყავაში; 



გაურკვეველი ნაბღაჯნით ფარავდა შესახვევ ქაღალდს, გაზეთებს, წიგნების ყდებს, 

სათამაშო ქაღალდებს და ფიქრობდა თავისი პერანგიც გამოეყენებინა. ფურცელს 

ფურცელზე აწყობდა და ამბობდა: - როცა ჩემი მსაჯულების წინაშე წარვსდგები, მათ 

სინათლით დავაბრმავებ. 

ერთ დღეს მან კმაყოფილი თვალით შეხედა თავის ქაღალდის გროვას, თავისი 

მოსამართლეები წარმოიდგინა და წამოიძახა: - მე არ ვისურვებდი მათ ადგილას 

ყოფნას! 

ტუსაღები, რომელთაც ამ ჯურღმულში ბედმა მოუყარა თავი, ან სოციალისტები 

იყვნენ ან ფედერალისტები; მათ შორის ერთი იაკობინელიც კი იყო; მათ 

სხვადასხვანაირი შეხედულება ჰქონდათ სახელმწიფოს საქმეების 

ხელმძღვანელობაზე, მაგრამ არც ერთს აღარ ეტყობოდა ქრისტიანული რწმენის 

კვალი. ფელიანებიც, კონსტიტუციონალებიც და ჟირონდელებიც, ბროტოს მსგავსად, 

ფიქრობდნენ, ღმერთი უსარგებლო გამოგონებაა ჩვენთვის, ხოლო საუცხოო - 

ხალხისთვისო. იაკობინელები იეგოვას ადგილას იაკობინურ ღმერთს აყენებდნენ, 

რათა იაკობინური იდეა რაც შეიძლება მაღალი სფეროებიდან ჩამოშვებულიყო 

დედამიწაზე. მაგრამ არც პირველთ და არც უკანასკნელთ არ სწამდათ, რომ ადამიანი 

შეიძლება იმდენად უგუნური იყოს, რომ გამოცხადებული რელიგია იწამოსო; 

ამასთანავე ხედავდნენ, რომ მამა ლონგემარს ჭკუა არ აკლდა: ამიტომ მას ოინბაზად 

თვლიდნენ. თუ ის ყოველ გზაჯვარედინზე თავის რელიგიას აღიარებდა, ეს, მათი 

აზრით, ალბათ იმისათვის ხდებოდა, რომ წმიდანის როლისთვის მომზადებულიყო, 

და რამდენადაც მეტს გულწრფელობას იჩენდა, მათ უფრო ჰგავდა მატყუარას. 

ბროტო ამაოდ ცდილობდა ამ ბერის კეთილსინდისიერება დაემოწმებინა; თვით 

ბროტოს ნათქვამს არ თვლიდნენ სრული რწმენის ღირსად. მისი იდეები იმდენად 

თავისებური იყო, რომ ფარისევლობის შთაბეჭდილებას იწვევდა და არავის 

აკმაყოფილებდა სავსებით. ბროტო ჟან-ჟაკ რუსოს მდაბალ და ცუღლუტ ადამიანად 

თვლიდა; პირიქით, ვოლტერი ღვთაებრივ ადამიანების ხარისხში აჰყავდა, თუმცა 

ჰელვეციუსს, დიდროს[123], ბარონ ჰოლბახს კიდევ უფრო მაღლა აყენებდა. მისი 

აზრით, უდიდესი გენიოსი საუკუნეში ბულანჟე იყო. დიდად აფასებდა აგრეთვე 

ასტრონომ ლალანდს და დიუპუის - „თანავარსკვლავედთა წარმოშობის“ ავტორს. 

ხუმარა მეზობლები საბრალო ბარნაბიტ ბერს ათასნაირად ამასხარავებდნენ, მაგრამ 

იგი ყურადღებას არ აქცევდა: მისი მიამიტობა ყოველ მახეს ანადგურებდა. 

ტუსაღები ცდილობდნენ, როგორმე თავი დაეღწიათ გულისმღრღნელი კაეშნისა და 

უსაქმობით გამოწვეული ტანჯვისათვის და დამას, ქაღალდს ან კამათელს 

თამაშობდნენ. მუსიკალური ინსტრუმენტის ქონა აკრძალული იყო. ვახშმის შემდეგ 

მღეროდნენ ან ლექსებს ამბობდნენ. ვოლტერის „ორლეანელი ქალწული“ ცოტათი 

ამხიარულებდა ამ უბედურებს, მათ არ სწყინდებოდათ არჩეული ადგილების 

მოსმენა. მაგრამ რადგან მათთვის ძნელი იყო იმ საშინელი აზრის თავიდან მოშორება, 

რომელიც თითქოს გულში ჰქონდათ ჩასობილი, ცდილობდნენ იგი 

გაემასხარავებინათ და ამიტომ ხანდახან დაძინებამდე რევოლუციურ ტრიბუნალს 

თამაშობდნენ. როლები გემოვნებისა და ნიჭის მიხედვით იყო განაწილებული. 

ზოგიერთი ბრალმდებელსა და მსაჯულებს წარმოადგენდა, ზოგიერთი 

ბრალდებულსა და მოწმეებს, სხვები კიდევ ჯალათსა და მის მსახურებს. პროცესი 

აუცილებლად დასჯით მთავრდებოდა, დასასჯელს ლოგინზე აწვენდნენ და კისერს 



ფიცრის ქვეშ აყოფინებდნენ. შემდეგ სცენა ჯოჯოხეთში გადაჰქონდათ. ვინც უფრო 

მარჯვე მსახიობი იყო, ზეწარში ეხვეოდა და მოჩვენებას არდგენდა. ერთი 

ახალგაზრდა ბორდოელი ადვოკატი, გვარად დიუბო, დაბალი, შავი, ელამი, კუზიანი, 

კოჭლი, განსახიერებული კოჭლი ეშმაკი, რქებს იკეთებდა, მამა ლონგემარს ფეხებზე 

ეწეოდა და აუწყებდა, საუკუნო ცეცხლი გაქვს მისჯილი, იმიტომ რომ სამყაროს 

შემოქმედი შურიან, უჭკუო, ბოროტ არსებად, სიხარულისა და სიყვარულის მტრად 

გადააქციეო. 

- ახ! ახ! ახ! - გაიძახოდა საზარელი ხმით ეს ეშმაკი. - შენ ასწავლიდი, ბებერო 

ბონზა[124], რომ ღმერთს მოსწონს, როცა მისი ქმნილება ცოდვებს ინანიებს და თავს 

იკავებს ამქვეყნიურ სიტკბოების მიღებისაგან. მატყუარავ, ფარისეველო, 

მუზმუზელავ, ლურსმნების საჯდომზე დაჯექ და მუდამ კვერცხის ნაჭუჭებით 

იკვებე თავი! 

მამა ლონგემარი უპასუხებდა, ამ სიტყვაში ეშმაკის უკან ფილოსოფოსი ჩანს და 

ყველაზე უმნიშვნელო ჭინკა ჯოჯოხეთში ნაკლებ სისულელეს იტყვის, იმიტომ რომ 

ცოტა მაინც ჩახედულია თეოლოგიაში და ყოველ შემთხვევაში 

ენციკლოპედისტებზე[125] მეტი იცისო. 

მაგრამ როცა ჟირონდელი ადვოკატი მას კაპუცინელს ეძახდა, იგი წითლდებოდა 

ჭარხალივით და ამბობდა, ადამიანი, რომელიც ბარნაბიტს ფრანცისკელებისაგან[126] 

ვერ არჩევს, ბუზსაც ვერ დაინახავს რძის ქოთანშიო. 

რევოლუციური ტრიბუნალი აცარიელებდა სატუსაღოებს, კომიტეტები ხელახლა 

ავსებდნენ: სამი თვის განმავლობაში თვრამეტი ოთახი სანახევროდ განახლდა. მამა 

ლონგემარი გამოეთხოვა თავის ეშმაკს: რევოლუციურმა ტრიბუნალმა სიკვდილი 

მიუსაჯა ადვოკატ დიუბოს, როგორც ფედერალისტს და მთლიანი რესპუბლიკის 

წინააღმდეგ შეთქმულს. მან სხვა დასასჯელების მსგავსად საკნებს ჩამოუარა და 

ჩვეულებრივი მხიარული ტონით გამოემშვიდობა ამხანაგებს. 

- მაპატიეთ, ბატონო, - უთხრა მამა ლონგემარს, - რომ ფეხებზე გეწეოდით, როცა 

ლოგინში იწექით, ამიერიდან აღარ შეგაწუხებთ. 

შემდეგ ბებერ ბროტოს მიუბრუნდა: - მშვიდობით, წინ გაგისწარით არყოფნისკენ. 

სიამოვნებით ვუბრუნებ ბუნებას ჩემ შემადგენელ ელემენტებს და ვუსურვებ, 

მომავალში უკეთ გამოეყენებინოს, იმიტომ რომ, უნდა ვაღიარო, მე ვერაფერი შვილი 

გამოვედი. 

და ადვოკატი კანცელარიაში წავიდა. ბროტო დიდად შეწუხებული დარჩა. მამა 

ლონგემარი კი თრთოდა და მწვანე იყო ფოთოლივით; უფრო მკვდარს გავდა, ვიდრე 

ცოცხალს. განსაკუთრებით ამ უფსკრულის პირას მდგომარე ადამიანის უსჯულო 

ღიმილი აძრწუნებდა. 

როცა ჟერმინალის ნათელი დღეები დადგა, ვნებიანი ბროტო დღეში რამდენჯერმე 

ჩადიოდა ეზოში, რომელიც ქალების განყოფილებასთან იყო შეერთებული; იქ 

შადრევანთან ტუსაღი ქალები დილით სარეცხს რეცხდნენ. ორ განყოფილებას რკინის 

ბადე ჰყოფდა, მაგრამ მავთულები იმდენად დაშორიშორებული იყო, რომ ხელების 

გადაჭდობა ან ტუჩების შეერთება ადვილად შეიძლებოდა. ღამის სიბნელეში იქ ქალ-

ვაჟნი ერთმანეთს ეკვროდნენ. ამ დროს ბროტო მოკრძალებით კიბის ქვეშ იჯდა, 



ყავისფერი რედინგოტის ჯიბიდან ლუკრეციუსის პაწია წიგნს იღებდა და ფანრის 

სინათლეზე მკაცრ სანუგეშო დარიგებებს კითხულობდა: „როცა ცოცხალი აღარ 

ვიქნებით, აღარაფერი აგვაღელვებს, არც თვით ცა, დედამიწა და ზღვა, რომელნიც 

მათ მიერ შემუსვრილ საგნებს ერთმანეთში აურევენ.“ მაგრამ თუმცა ბროტო 

სტკბებოდა ამ მაღალი სიბრძნით, მაინც შურდა ბარნაბიტ ბერის სიგიჟე, რომელიც 

მას სამყაროს ნამდვილს აზრს უფარავდა. 

ტერორი დღითი დღე ძლიერდებოდა. ყოველ ღამე მთვრალი დარაჯები, რომელთაც 

უზარმაზარი ძაღლები ახლდათ, საკანიდან საკანში გადადიოდნენ. საბრალმდებლო 

ოქმებს ატარებდნენ. დამახინჯებულ გვარებს იძახოდნენ, ტუსაღებს აღვიძებდნენ და 

ოცი მსხვერპლის გულისთვის ორასს აფრთხობდნენ. ამ სისხლიანი აჩრდილებით 

სავსე კორიდორებში ყოველ დღე ჩუმად, უცრემლოდ, ოცი, ოცდაათი, ორმოცდაათი 

დასასჯელი გადიოდა, მოხუცი, დედაკაცი, ჭაბუკი, სხვადასხვა მდგომარეობის, 

ხასიათის, გრძნობის ადამიანები, ასე რომ ძალაუნებურად კითხვა იბადებოდა, წილს 

ხომ არ იყრიან ისინიო. 

სატუსაღოში გრძელდებოდა ქაღალდის თამაში, ბურგუნდიული ღვინის სმა, 

პროექტების შედგენა, ღამის პაემანები რკინის ბადესთან. სატუსაღოს საზოგადოება, 

რომელიც თითქმის სავსებით განახლებული იყო, ახლა უმთავრესად 

„უკიდურესებისაგან“ და „შმაგებისაგან“ შედგებოდა. ამისდა მიუხედავად, თვრამეტი 

საწოლი ოთახი წინანდებურად ლაზათიანობისა და კარგი ტონის სამყოფი იყო. 

გარდა ორი ტუსაღისა, მოქალაქე ნავეტისა და ბელიესი, რომელიც ცოტა ხნის წინათ 

ლუქსემბურგიდან კონსიერჟერიში გადმოიყვანეს და „ ბატკნებს“, ე.ი. ჯაშუშებს 

ჰგავდნენ, დანარჩენნი ყველანი პატიოსანი ადამიანები იყვნენ და ერთმანეთს 

ენდობოდნენ. იქ თასით ხელში ხშირად რესპუბლიკის გამარჯვებას 

დღესასწაულობდნენ. სხვათა შორის რამდენიმე პოეტიც ერია, რომელნიც ყველგან 

ხვდებიან უსაქმო ადამიანების საზოგადოებაში. მათ შორის ვინც უფრო მარჯვე იყო, 

ოდებს სთხზავდა რაინის არმიის ტრიუმფის გამო და დიდის პათოსით 

კითხულობდა. მსმენელები ავტორს მქუხარე ტაშის ცემით აჯილდოვებდნენ. 

მხოლოდ ერთადერთი ბროტო უგულოდ აქებდა გამარჯვებულებს და მათ მგოსნებს. 

- ჰომეროსის შემდეგ პოეტებს უცნაური ავადმყოფობა დასჩემდათ, სახელდობრ, 

მეომრების შესხმა, - თქვა მან ერთხელ: - ომი ხელოვნება არ არის და ბრძოლის ბედს 

მხოლოდ შემთხვევა სწყვეტს. ორი მოწინააღმდეგე უჭკუო გენერლიდან 

აუცილებლად ერთმა ხომ უნდა გაიმარჯვოს. თქვენ მოესწრებით, რომ ერთ მშვენიერ 

დღეს ეს მახვილით აღჭურვილი ადამიანი, რომელსაც ახლა აღმერთებთ, 

გადაგყლაპავთ, როგორც იგავში წერო ბაყაყებს ყლაპავს. მაშინ იგი მართლაც ღმერთი 

იქნება, რადგან ღმერთებს მადითა სცნობენ. 

სამხედრო დიდება არასოდეს არ მოქმედობდა ბროტოზე. მას ოდნავადაც არ 

ახარებდა რესპუბლიკის ტრიუმფი, რომელიც წინდაწინ ჰქონდა გათვალისწინებული. 

მას არ უყვარდა ახალი რეჟიმი, რომელსაც გამარჯვება ამაგრებდა. იგი უკმაყოფილო 

იყო: კაცს ნაკლები მიზეზიც ეყოფოდა უკმაყოფილებისთვის. 

ერთ დღეს გამოაცხადეს, რომ საყოველთაო უშიშროების კომისრები ტუსაღებს 

გაჩხრეკენ და ქაღალდის ფულს, ოქრო-ვერცხლს, დანებს და მაკრატლებს წაიღებენო. 



ასეთი ჩხრეკა ლუქსემბურგშიც მოახდინეს და ტუსაღებს წერილები, ქაღალდები, 

წიგნები წაართვესო. 

ყველა შეეცადა დაემალა, რაც უფრო ძვირფასი ჰქონდა. მამა ლონგემარმა თავისი 

დასაცავი სიტყვა საწვიმარ მილში შესტენა. ბროტომ ლუკრეციუსი ბუხრის ნაცარში 

ჩაფლა. 

რამდენიმე დღის ლოდინის შემდეგ მოვიდნენ კომისრები სამფეროვანი ლენტებით 

ყელზე. საკნები გაჩხრიკეს, მაგრამ ისეთი ვერაფერი იპოვეს, რაც ნებადართული არ 

იყო. მათი წასვლის შემდეგ მამა ლონგემარი მილს ეცა და ამოიღო თავისი ნაწერების 

ნაშთი, რომელიც ქარს და წყალს გადარჩენოდა. ბროტომ გამჭვარტლული 

ლუკრეციუსი გამოიღო ბუხრიდან. 

„დავსტკბეთ დღევანდელი დღით, გაიფიქრა მან, იმიტომ რომ ზოგიერთი ნიშნის 

მიხედვით ვატყობ, ცოტა დრო დაგვრჩენია.“ 

ერთ თბილ პრესიალის ღამეს, როცა ახალი მთვარე სატუსაღოს ეზოს ვერცხლისფრად 

ანათებდა, ბროტო ქვის კიბეზე იჯდა და ლუკრეციუსს კითხულობდა. უცებ ქალის 

ხმა მოესმა, ტკბილი ხმა, მაგრამ კი ვერ იცნო. ეზოში ჩავიდა და რკინის მოაჯირთან 

უცნობი ქალი დაინახა, რომელმაც თავისი გამოურკვეველი და მომხიბლავი 

კონტურებით ყველა მისი საყვარელი ქალები მოაგონა. ცა მას ლაჟვარდსა და 

ვერცხლში ჰბანდა. ბროტო მიუახლოვდა და უცებ ლამაზი მსახიობი ქალი იცნო, 

ფეილოს ქუჩიდან, როზა ტევენენი. 

- თქვენ აქ რა გინდათ, მშვენიერო ბავშვო? მტანჯველია ჩემთვის თქვენი ნახვით 

გამოწვეული სიამოვნება. რამდენი ხანია რაც აქ ხართ? 

- გუშინს აქეთ. 

ქალმა ხმადაბლა დაუმატა: - დასმენილი ვარ, როგორც მეფის მომხრე; ბრალს მდებენ, 

თითქო დედოფლის გასათავისუფლებლად მოწყობილ შეთქმულებაში მიმეღოს 

მონაწილეობა. რადგან ვიცოდი, რომ აქ იყავით, მაშინვე მოგძებნეთ. ყური დამიგდეთ, 

მეგობარო... წინააღმდეგი ხომ არაფერი გაქვთ, რომ ამ სახელს გიწოდებთ? მე ვიცნობ 

თანამდებობის პირებს; ვიცი, თანაგრძნობით მეპყრობიან თვით საყოველთაო 

უშიშროების კომიტეტში. მეგობრებს ავამოძრავებ: ისინი მე გამათავისუფლებენ, 

ხოლო შემდეგ თქვენ გაგათავისუფლებთ. 

მაგრამ ბროტომ მტკიცე ხმით უთხრა: - გაფიცებთ ყოველივეს, რაც თქვენთვის 

ძვირფასია, არაფერი ჰქნათ, ნურავის მისწერთ, ნურაფერს ითხოვთ; გაფიცებთ, ისე 

მოიქეცით, რომ დაგივიწყონ. 

რადგან ქალმა, როგორც ჩანდა, ვერ გაიგო კარგად მისი თხოვნა, იგი მუდარის ტონზე 

გადავიდა: - დადუმდით, როზა, შეეცადეთ, სრულიად დაგივიწყონ: მხოლოდ ამაშია 

ხსნა. თქვენი მეგობრების შუამდგომლობა მხოლოდ დააჩქარებს თქვენს დაღუპვას. 

დრო მოიგეთ. იმედი მაქვს, ცოტაა საჭირო, ძლიერ ცოტა, რომ გადარჩეთ... უწინარეს 

ყოვლისა, ნუ ეცდებით, რომ მსაჯულების, ნაფიცების, ვიღაც გამლენების გრძნობაზე 

იმოქმედოთ, ისინი ადამიანები არ არიან, ისინი ნივთები არიან: ნივთებს ახსნა-

განმარტებას არავინ აძლევს. შეეცადეთ, დაგივიწყონ. ჩემო მეგობარო, თუ ჩემს რჩევას 

დაიჯერებთ, ბედნიერად მოვკვდები, იმიტომ რომ თქვენ მაინც გადაგარჩენთ. 



ქალმა უპასუხა: - კარგი, დაგიჯერებთ... ნუ ლაპარაკობთ სიკვდილზე. 

ბროტომ მხრები აიჩეჩა: - ჩემი ცხოვრება გათავებულია, ჩემო კარგო, იცოცხლეთ და 

ბედნიერი იყავით. 

ქალმა ხელები გამოართვა და მკერდზე მიიდო: - ყური დამიგდეთ, ჩემო მეგობარო... 

მე თქვენ მხოლოდ ერთხელ გნახეთ, მაგრამ მაინც გულგრილად არ გიცქერით. და თუ 

იმას, რასაც გეტყვით, შეუძლია ხელახლა ცხოვრებას დაგაკავშიროთ, მერწმუნეთ, 

რომ თქვენთვის... ყველაფერს ვიზამ, რაც თქვენ გსურთ. 

და მათი ტუჩები ერთმანეთს შეეწებნენ ბადის ხლართებს შუა. 

20. 

ერთი ხანგრძლივი სხდომის დროს ევარისტ გამლენი სკამზე თვალდახუჭული იჯდა 

და ფიქრობდა; „ბოროტმა ადამიანებმა, რომელთაც მარატი აიძულეს ჯურღმულებში 

დამალულიყო, იგი მინერვის ჭოტად[127] გადააქციეს: ამიტომ მისი თვალები ფარულ 

მოღალატეებს წყვდიადში ხედავდა. ახლა მის მაგიერ რობესპიერის ლურჯი, ცივი, 

წყნარი თვალი სჭვრეტს სახელმწიფოს მტრებს და ისეთი გამჭრიახობით ააშკარავებს 

მათ, როგორიც არა ჰქონდა თვით „ხალხის მეგობარს“, რომელმაც სამუდამოდ 

დაიძინა კორდელიერების ბაღში. ახალი მხსნელი ისევე გულმოდგინეა, როგორც 

პირველი, და კიდევ მეტად შორსმჭვრეტელი; ისეთ რასმე ხედავს, რაც არავის 

დაუნახავს; მისი ამართული თითი შიშის ზარს ავრცელებს გარშემო. იგი ხედავს ხაზს, 

რომელიც ბოროტებას და სიკეთეს, მანკიერებასა და სათნოებას ჰყოფს; უამისოდ 

ყოველივე აირეოდა სამშობლოსა და თავისუფლების საზიანოდ. პირდაპირ აყოლებს 

წვრილ ხაზს, რომლის მარცხნივ და მარჯვნივ არაფერი რჩება გარდა შეცდომისა, 

დანაშაულისა და ბოროტმოქმედებისა. მოუსყიდავი რობესპიერი გვასწავლის, 

როგორ დავეხმარებოდით ძალაუნებურად უცხოეთს თუ გადაჭარბებას ან სისუსტეს 

გამოვიჩენდით, თუ რელიგიურ კულტს გონების სახელით დავუწყებდით დევნას ან 

რელიგიის სახელით წინააღმდეგობას გავუწევდით რესპუბლიკის კანონებს. 

უცხოეთის საქმეს აკეთებდნენ არა მარტო ისინი, ვინც ლეპელტიე და მარატი 

სამსხვერპლოზე დაჰკლეს, არამედ ისინიც, ვინც მათ თაყვანსა სცემენ ღმერთივით და 

მათ ხსოვნას სახელს უტეხენ. უცხოეთის აგენტია, ვინც წესრიგის, სიბრძნის, 

მართებულობის იდეას უკუაგდებს, უცხოეთის აგენტია, ვინც ზნეჩვეულებას 

სთელავს, სათნოებას შეურაცხყოფს და ღმერთს უარყოფს. ფანატიკოსი მღვდლები 

სიკვდილის ღირსნი არიან; მაგრამ არსებობს კონტრრევოლუციური ოინი 

ფანატიზმის წინააღმდეგ ბრძოლისა; არსებობს დანაშაულებრივი ღვთის გმობა. 

ზომიერი ადამიანი ღუპავს რესპუბლიკას; მას ღუპავს აგრეთვე უკიდურესი ადამიანი. 

ოჰ! რა მძიმეა მსაჯულის ვალდებულება, ნაკარნახევი უბრძნესი ადამიანის მიერ! 

საჭიროა არა მარტო არისტოკრატების, ფედერალისტების, ორლეანის ფრაქციის 

არამზადების დათრგუნვა. შეთქმული ადამიანი, უცხოეთის აგენტი ნამდვილი 

პროტეოსია[128] და ყოველნაირ სახეს ღებულობს: იგი გეჩვენება პატრიოტის, 

რევოლუციონერის, მეფეების მტრის სახით; მგრძნობიარე გულს გვიჩვენებს, 

რომელიც თითქოს მხოლოდ თავისუფლებისათვის სძგერს; ხმას იმაღლებს და შიშის 

ჟრუანტელს იწვევს რესპუბლიკის მტრებში, ასეთია დანტონი. მისი სიცხარე ცუდად 

ფარავს მის საზიზღარ ზომიერებას და ბოლოს ნათლად ჩნდება მისი გარყვნილება. 



შეთქმული ადამიანი და უცხოეთის აგენტია ის მჭევრმეტყველი ბლუ, რომელმაც 

თავის ქუდს პირველად მიაკრა რევოლუციონური კოკარდა, ის პამფლეტისტი, 

რომელიც სასტიკი ირონიით თავისთავს „ფანრის პროკურორს“ უწოდებდა. ეს არის 

კამილ დემულენი[129]. მან თავის თავი უნებურად გასცა, როცა მოღალატე 

გენერლებს იცავდა და უდროოდ ლმობიერებას ითხოვდა სისხლის სამართლის 

ღონისძიებებში. ასეთია ფილიპოც[130], ჰეროც[131], უბადრუკი ლაკრუაც. 

შეთქმულია და უცხოეთის აგენტი „მამა დიუშენის“[132], რედაქტორი ებერი, 

რომელმაც თავისუფლება შებღალა მდაბალი დემაგოგიით და თვით მარია 

ანტუანეტა უხამსი ცილისწამებით საინტერესო პიროვნებად გადააქცია. ასეთია 

აგრეთვე შომეტი, რომელიც გულკეთილი, პოპულარული, ზომიერი იყო კომუნის 

ადმინისტრაციაში, მაგრამ იგი ათეისტია! შეთქმულები და უცხოეთის აგენტები 

არიან ყველა ეს წითელჩაჩიანი, კარმანიოლიანი და ხის ქოშებიანი სანკიულოტები, 

რომელთაც გიჟური პატრიოტიზმი გამოიჩინეს და იაკობინელებს გადააჭარბეს. 

შეთქმულია და უცხოეთის აგენტია ანახარსის კლოოტსი[133], „ადამიანური ტომის 

ორატორი“, რომელსაც მთელი ქვეყნის მონარქიებმა სიკვდილი მიუსაჯეს; მაგრამ 

მისგან ყოველივე იყო მოსალოდნელი: იგი პრუსიელია. 

„ახლა ყველა ეს ზომიერები და უკიდურესები, ყველა ეს მოღალატეები, დანტონი, 

დემულენი, ჰებერტი, შომეტი დაიღუპნენ გილიოტინის ნაჯახის ქვეშ: რესპუბლიკა 

გადარჩენილია; ყველა კომიტეტი და ყველა სახალხო კრება ქება-დიდებას უგალობენ 

რობესპიერსა და მთას; ნაღდი მოქალაქეები გაიძახიან: თავისუფალი ხალხის 

ღირსეულო წარმომადგენლებო, ტიტანების შვილებმა ამაოდ ასწიეს ზემოთ ზვიადი 

თავები: ქველო, მფარველო სინას მთავ, შენი მდუღარე წიაღიდან მხსნელი მეხი 

გავარდა... 

„ამ ქება-დიდების კონცერტში ტრიბუნალს თავისი წილი აქვს. რა ტკბილია სათნოება 

და რამდენად ძვირფასია პატიოსანი მსაჯულისათვის საზოგადოების მადლობა! 

„მაგრამ ამასთანავე რამდენი რამ გასაკვირველი და შემაშფოთებელია პატრიოტული 

გულისთვის! განა ხალხის ინტერესის გასაცემად საკმაო არ იყო მირაბოს, ლაფაიეტის, 

ბაიის, პესიონის, ბრისოს ღალატი? საჭირო იყო კიდევ მათი დამატება, ვინც ეს 

მოღალატეები გამოააშკარავა! განა ამ ადამიანებმა რევოლუცია იმისათვის გააკეთეს, 

რომ შემდეგ დაეღუპნათ? ყველა ეს დიდი დღეების დიდი ავტორები პიტთან და 

კობურგთან ერთად ორლეანების და ლუი XVII გამეფებას ამზადებდნენ. რაო, 

დანტონი განა მონკი[134] იყო? რაო, შომეტი და ებერტისტები უფრო ვერაგები 

აღმოჩნდნენ, ვიდრე ფედერალისტები, რომელნიც თვით მათ გილიოტინაზე 

გაგზავნეს? მაგრამ განა არ შეიძლება, რომ მათ შორის, ვინც დღეს უფსკრულში 

უბიძგებენ ვერაგ დანტონებსა და ვერაგ შომეტებს, ხვალ რობესპიერის ლურჯმა 

თვალმა კიდევ უფრო ვერაგი ადამიანები აღმოაჩინოს? სად შეწყდება წყეული ჯაჭვი 

მოღალატეებისა, რომელთაც ერთმანეთი გასცეს და სად შესდგება მოუსყიდავი 

რობესპიერის შორსმჭვრეტელობა“. 

21. 

ჟიული გამლენი, თავის მწვანე მამაკაცურ ტანისამოსში გამოწყობილი, ყოველდღე 

დადიოდა ლუქსემბურგის ბაღში. იქ ხეივნის ბოლოში სკამზე ჯდებოდა და უცდიდა, 

როდის გამოჩნდებოდა მისი მიჯნური სასახლის სარკმელთან. ისინი ერთმანეთს 



ნიშანს აძლევდნენ და მუნჯური ენით ლაპარაკობდნენ. ქალმა ამ გზით გაიგო, რომ 

მის საყვარელს საკმაოდ კარგი ოთახი ჰქონდა, სასიამოვნო საზოგადოებაში იყო, 

საბანი და პაწია ქვაბი სჭიროდა და თავისი ჟიული ძალიან უყვარდა. 

მარტო ჟიული როდი უთვალთვალებდა, რომ ამ სატუსაღოდ გადაქცეულ სასახლეში 

საყვარელი სახე დაენახა. მის გვერდით ხშირად ჯდებოდა ახალგაზრდა დედა, 

რომელიც დაკეტილ ფანჯარას მიშტერებოდა და, როგორც კი იგი გაიღებოდა, პაწია 

ბავშვს მაღლა ასწევდა. მახლობლად მთელი საათების განმავლობაში დასაკეც სკამზე 

უმოძრაოდ იჯდა ხნიერი დედაკაცი ბაფთებიანი პირბადით და ამაოდ ელოდა ერთი 

წუთით თავის შვილის დანახვას; მის ვაჟს კი ეშინოდა გული არ აჩუყებოდა და 

სატუსაღოს ეზოში საღამომდე დისკოს აგორებდა. 

ამ ხანგრძლივი ლოდინის დროს მეზობელ სკამზე ხშირად იჯდა ხნიერი, საკმაოდ 

მაღალი, მეტისმეტად სუფთა მამაკაცი, სათუთუნესა და საათის ძეწკვს ათამაშებდა 

და გაზეთს შლიდა, თუმცა არასოდეს არ კითხულობდა. ძველი ბურჟუაზიული 

მოდის მიხედვით, მას სამკუთხიანი მოვარაყული ქუდი ეხურა და ლურჯი 

მოვერცხლილი ჟილეტი და სოსანის ფერი ტანსაცმელი ეცვა. პატიოსანი შეხედულება 

ჰქონდა; მემუსიკე უნდა ყოფილიყო: ჯიბეში ფლეიტის თავი უჩანდა. არც ერთი წუთი 

იგი თვალს არ აშორებდა გადაცმულ ქალს, მუდმივ უღიმოდა და როცა ხედავდა, 

დგებაო, თვითონაც დგებოდა და შორიახლოს მისდევდა. საბრალო ჟიულის გულს 

აჩუყებდა ამ კეთილი ადამიანის თანაგრძნობა. 

ერთ დღეს, როცა ქალი ბაღიდან გამოდიოდა, წვიმა წამოვიდა: ეს უცნობი 

გულკეთილი მამაკაცი მიუახლოვდა, თავისი ფართო წითელი ქოლგა გაშალა და 

შესთავაზა. ქალმა ნაზი და წკრიალა ხმით თანხმობა განაცხადა. მაგრამ ამ ხმის 

გაგონებაზე და შეიძლება აგრეთვე ქალის მიუწდომელი სურნელებით 

შეშფოთებული მამაკაცი უცებ მობრუნდა და ჩქარის ნაბიჯით გაშორდა; ქალი 

მარტოდ მარტო დარჩა ქარიშხალში და, თუმცა გულდამწვარი იყო, მაინც ყოველივე 

იგრძნო და გაიღიმა. 

ჟიული მანსარდში ცხოვრობდა შერშმიდის ქუჩაზე და თავის თავს უადგილოდ 

დარჩენილ მეფართლე-ნოქრად ასაღებდა. მოქალაქე გამლენის ქვრივი დარწმუნდა, 

რომ მის ქალს ყველაზე დიდი საფრთხე შინ ელოდა და ამიტომ ტიონვილის 

მოედანსა და „ახალი ხიდის“ სექციას მოაშორა; მაგრამ შეძლებისამებრ მაინც 

შველოდა საკვებისა და თეთრეულის მიწოდებით. ჟიული საჭმელს ამზადებდა, 

ლუქსემბურგში მიდიოდა თავის საყვარლის სანახავად და შემდეგ მანსარდში 

ბრუნდებოდა: ამ ცხოვრების ერთფეროვნება ანელებდა მის მწუხარებას და რადგან 

იგი ახალგაზრდა და ღონიერი იყო, მთელი ღამე შეუშფოთებლად ეძინა. ბუნებით 

გაბედული იყო, მდიდარი თავგადასავალიც ჰქონდა და მამაკაცური ტანსაცმელიც 

ათამამებდა; ხშირად ღამეს „წითელ ჯვარში“ ატარებდა, ხილეულის წყლების 

სავაჭროში დიუფურის ქუჩაზე, სადაც ყოველი წრის მამაკაცები და მხიარული 

ქალები იყრიდნენ თავს. იქ გაზეთებს კითხულობდა ან კამათელს თამაშობდა 

ნოქართან ან ჯარისკაცთან, რომელიც ჩიბუხს ცხვირში უბოლებდა. იქ სტუმრები 

სვამდნენ, თამაშობდნენ, ერთმანეთს ესიყვარულებოდნენ და ხშირად ჩხუბობდნენ 

კიდეც. ერთ საღამოს რომელიღაც სტუმარმა ცხენების თქარათქურზე ფარდა გასწია, 

ნაციონალური გვარდიის უფროსი იცნო, მოქალაქე ანრიო[135], რომელიც ცხენს 



მიანავარდებდა თავის შტაბთან ერთად, და ჩაილუღლუღა: - აი, რობესპიერის 

სახედარი. 

ამ სიტყვების გაგონებაზე ჟიულის სიცილი წასკდა. 

მაგრამ ამ დროს ულვაშებიანი პატრიოტი მკაცრად ჩაერია ლაპარაკში: - ვინც ასე 

ლაპარაკობს, არისტოკრატია, რომელსაც არ აწყენს სამსონის[136] ნაჯახი, - წამოიძახა 

მან. - გენერალი ანრიო ნაღდი პატრიოტია, რომელიც, თუ საჭიროებამ მოითხოვა, 

პარიზს და კონვენტს დაიცავს; და სწორედ ეს ვერ უპატიებიათ მისთვის 

როიალისტებს. 

შემდეგ ულვაშებიანმა პატრიოტმა ჟიულის გადახედა, რომელიც კიდევ იცინოდა: - 

შენ, ყვითელნისკარტავ, ფრთხილად იყავი, თორემ ისეთ პანჩურს ამოგკრავ, რომ 

გასწავლი პატრიოტების პატივისცემას. 

ლაპარაკში სხვებიც ჩაერივნენ: - ანრიო ლოთი და უტვინოა! 

- ანრიო ნაღდი იაკობინელია! გაუმარჯოს ანრიოს! 

ორი პარტია შედგა. ჩხუბი, მუშტის ტრიალი! მაგიდები წაიქცა, ჭიქები დაიმტვრა, 

ლამპები ჩაქრა, ქალებმა წივილ-კივილი შექნეს. ჟიულიზე რამდენიმე პატრიოტმა 

მიიტანა იერიში. იგი სკამით შეიარაღდა, მაგრამ წააქციეს და იძულებული გახადეს, 

კბილებით და ფრჩხილებით ებრძოლა. გაღეღილ ჟილეტსა და დაფრეწილ საყელოს 

ქვეშ მთრთოლვარე მკერდი გამოუჩნდა. ხმაურობაზე დარაჯებმა მოირბინეს, მაგრამ 

ახალგაზრდა არისტოკრატი ქალი ჟანდარმებს ფეხებში გაუძვრა. 

ყოველდღე საბარგო ეტლები სავსე იყო დასასჯელი ადამიანებით. 

- მე ხომ არ შემიძლია ჩემი სატრფო მოვაკვლევინო! - ეუბნებოდა ჟიული დედას. 

მან გადასწყვიტა ეშუამდგომლა, წასულიყო კომიტეტებში, ბიუროებში, 

წარმომადგენლებთან, ერთი სიტყვით, ყოველგან, სადაც კი საჭირო იყო. კაბა არ 

ჰქონდა. დედამ მოქალაქე ბლეზის ასულს ზოლებიანი კაბა და ბაფთებიანი 

თავსაკრავი გამოართვა და ჟიული, პატრიოტ ქალივით გამოწყობილი, მსაჯულ 

რენოდენთან მივიდა, ნესტიან და ბნელ სახლში მაზარინის ქუჩაზე. 

ქალი კანკალებდა, როცა შორენკეციან ხის კიბეზე ადიოდა. მსაჯულმა იგი თავის 

ღარიბულ კაბინეტში მიიღო, სადაც არაფერი ავეჯი არ იდგა, გარდა ფიჭვის მაგიდისა 

და ორი სელის სკამისა. კედლებზე გაკრული ქაღალდი ნაფლეთებად ეკიდა. 

რენოდენს შავი და ზეთიანი თმა ჰქონდა, პირქუში გამომეტყველება, სქელი ტუჩები 

და გამოწეული ნიკაპი. ქალს ანიშნა, ლაპარაკი დაიწყეო; თვითონ სმენად გადაიქცა. 

ქალმა უთხრა, მოქალაქე შასანის და ვარ, ჩემი ძმა ლუქსემბურგშია დამწყვდეულიო; 

აუხსნა, რა გარემოებაში დაიჭირეს იგი, უდანაშაულო და უბედურ ადამიანად დასახა 

და დაჟინებულად სთხოვა დახმარება გაეწია. 

მსაჯული გულგრილი და უგრძნობელი იყო. 

ქალი მუხლებზე მოეხვია და ატირდა. 



როგორც კი მამაკაცმა ცრემლები დაინახა, მაშინვე სახეზე შეიცვალა: მისი მოწითალო 

შავი თვალები აინთნენ, უზარმაზარი ლურჯი ყბები ამოძრავდნენ, თითქო ყელი 

გაუშრა და ნერწყვის გადაყლაპვა უჭირსო. 

- მოქალაქის ასულო, გავაკეთებთ ყოველივეს, რაც აუცილებელია. ნუ სწუხართ. 

მან კარი გააღო და ქალს წაუბიძგა, რათა პატარა, ვარდისფერ, მოხატულ იაქთაღიან 

სასტუმრო ოთახში შეეგდო; ეს ოთახი მოწყობილი იყო ფაიფურის ფიგურებით, 

მოვარაყული კედლის საათით და სასანთლეებით, ღრმა სავარძლებით, დივნით და 

გობელენით, რომელზედაც, ბუშეს ნახაზის მიხედვით, გამოხატული იყო სცენა 

მწყემსების ცხოვრებიდან. ჟიული მზად იყო, ყველაფერი გაეკეთებინა, ოღონდ 

თავისი საყვარელი გადაერჩინა. 

რენოდენი სწრაფად და ტლანქად მოქმედებდა. როდესაც ჟიული წამოდგა და 

მოქალაქე ქალი ელოდის საგარეო ტანსაცმელი გაისწორა, მისი თვალები შეხვდა 

მამაკაცის ულმობელ და დამცინავ თვალებს; ჟიულიმ მაშინვე იგრძნო, რომ 

უსარგებლო მსხვერპლი გაიღო. 

- თქვენ აღმითქვით, რომ ჩემს ძმას გაათავისუფლებთ, - თქვა ქალმა. მამაკაცმა 

გაიცინა. 

- მე შენ გითხარი, მოქალაქის ასულო, რომ ყოველივე გაკეთდება, რაც აუცილებელია, 

ე.ი. შენს ძმას კანონის მიხედვით მოეპყრობიან; არც მეტი, არც ნაკლები. მე შენ 

გითხარი, ნუ სწუხარ მეთქი და რა გაწუხებს? რევოლუციური ტრიბუნალი 

ყოველთვის სამართლიანია. 

ქალს უნდოდა, ცხვირპირში სცემოდა, ეკბინა, თვალები ამოეფხაჭნა, მაგრამ 

გრძნობდა, რომ ასე სრულიად დაღუპავდა ფორტუნე შასანს; გარეთ გავარდა, თავის 

მანსარდში აირბინა, ელოდის გაჭუჭყიანებული კაბა გაიხადა და შემდეგ მთელი ღამე 

იღრიალა ბრაზისა და ტკივილის გამო. 

მეორე დღეს ლუქსემბურგის ბაღში ჟანდარმები დაინახა, ისინი ქალებსა და ბავშვებს 

ერეკებოდნენ. ხეივნებში ჩამწკრივებული დარაჯები გამვლელს უშლიდნენ 

ტუსაღებისთვის რაიმე ენიშნებინათ. ახალგაზრდა დედამ, რომელიც ბაღში 

ყოველდღე ბავშვით მოდიოდა, ჟიულის უთხრა: ხმა გავარდა, თითქო სატუსაღოში 

შეთქმულება აღმოაჩინეს, ხოლო ქალებს აბრალებენ, თითქო ისინი ბაღში იკრიბებიან 

ხალხის ასაჯანყებლად არისტოკრატებისა და მოღალატეების სასარგებლოდო. 

22. 

ტიულრის ბაღში უცებ გორაკი აღიმართა. ცა მოწმენდილია. მაქსიმილიანი წინ 

მიუძღვის თავის ამხანაგებს: ლურჯი ტანსაცმელი და ყვითელი შარვალი აცვია, 

ხელში პურის თავთავების, ღიღილოების და ყაყაჩოების თაიგული უჭირავს. 

გორაკზე ადის და გულაჩუყებულ რესპუბლიკას ჟან-ჟაკ რუსოს ღმერთს აუწყებს. ოჰ, 

სიწმინდევ, სარწმუნოებავ! ოჰ, კლასიკურო უბრალოებავ! ოჰ, შებრალების ცრემლებო, 

ცვარო ნაყოფიერო! ოჰ, სათნოებავ, ადამიანთა ძმობავ! 

ათეიზმი ამაოდ აჩენს თავის უხამს სახეს: მაქსიმილიანმა ლამპარი აიღო, ცეცხლის 

ალმა ურწმუნოების საშინელი გამოხატულება შთანთქა და გამოჩნდა სიბრძნე, 



რომელსაც ერთი ხელი ზეცისკენ აქვს აშვერილი, ხოლო მეორეში ვარსკვლავების 

გვირგვინი უჭირავს. 

ტიულრის პირდაპირ ამართულ ესტრადაზე ევარისტი აღელვებულ ხალხში დგას, 

სიხარულის ცრემლებს აფრქვევს და ღმერთს მადლობას სწირავს; იგი ხედავს 

ბედნიერების ხანის დასაწყისს. 

ევარისტი ფიქრობს: - ბოლოს ჩვენ მაინც ბედნიერნი, უმწიკვლონი ვიქნებით, თუ 

ბოროტმა ადამიანებმა ხელი არ შეგვიშალეს. 

სავალალოდ ბოროტი ადამიანები არ სცხრებიან. კიდევ დასჯა, კიდევ უწმინდური 

სისხლის დაღვრაა საჭირო. არ გასულა სამი დღე ზეცისა და დედამიწის 

შეკავშირებისა და შერიგების დღესასწაულის შემდეგ და კონვენტმა პრელიალის 

კანონი მიიღო, რომელმაც მოსპო ყველა ტრადიციული ფორმა, რაც რომაელების 

შემდეგ ბრალდებულის დასაცავად სავალდებულოდ იყო მიჩნეული. აღარ არის 

საჭირო არც გამოძიება, არც დაკითხვა, არც მოწმეები, არც დამცველები: სამშობლოს 

სიყვარული ყოველივეს აინაზღაურებს. ბრალდებული, რომელიც თავის ბუნებაში ან 

დანაშაულს ახორციელებს, ან უმწიკვლოებას, უსიტყვოდ გაივლის პატრიოტი 

მსაჯულის წინაშე, და სწორედ ამ დროს უნდა გაირკვეს მისი საქმე, რომელიც ხშირად 

ბნელი და დახლართულია. როგორ უნდა მოხდეს ახლა გასამართლება? როგორ უნდა 

ვიცნოთ ერთ წუთში პატიოსანი კაცი და გარეწარი, პატრიოტი და სამშობლოს 

მტერი?.. 

ცოტაოდენი ყოყმანის შემდეგ გამლენმა შეიგნო თავისი ახალი ვალდებულება და 

შეეგუა თავის ახალ ფუნქციებს. მიხვდა, რომ ეს შემოკლებული პროცედურა შეიცავს 

გამაჯანსაღებელ და დამაშინებელ სამართალს, რომლის აღმსრულებლები არქივის 

ვირთხები კი არ არიან, რომ გოტიკურ სასწორებზე გასამტყუნებელი და 

გასამართლებელი საბუთები სწონონ, არამედ სანკიულოტები, რომელნიც 

პატრიოტული შთაგონებით სჯიან და ყოველივეს ელვისებური სისწრაფით ხედავენ. 

მაშინ როცა, გარანტიებსა და სიფრთხილის ღონისძიებებს შეეძლოთ ყოველივე 

დაეღუპათ, ნაღდი გულის მოძრაობა ყოველივეს იხსნის. საჭირო იყო ბუნების, ამ 

კეთილი დედის, კარნახის მიხედვით მოქმედება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში 

ადამიანი არ ტყუვდება. საჭირო იყო გულის მიხედვით განსჯა; გამლენი ჟან-ჟაკის 

აჩრდილს მოუწოდებდა: - სათნო ადამიანო, კაცობრიობის სიყვარულთან ერთად 

შთამაგონე მისი აღორძინების წყურვილი! 

მისი ამხანაგები, უმეტეს შემთხვევაში, მასავით გრძნობდნენ. ისინი, ძირითადად, 

უბრალო ადამიანებს წარმოადგენდნენ და, როდესაც მართლმსაჯულების 

ფორმალობა გამარტივდა, მათაც ერთგვარი შემსუბუქება იგრძნეს. მარტივი 

მართლმსაჯულება მათ აკმაყოფილებდათ, წინსვლას აღარაფერი აფერხებდა. მათ 

მხოლოდ ბრალდებულთა აზრი აინტერესებდათ და ვერ მიმხვდარიყვნენ, როგორ 

შეიძლება სხვანაირად ფიქრობდეს ადამიანი, თუ ის ბოროტი არ არის. რადგან მათ 

სწამდათ, რომ მათ მხარესაა სიმართლე, გონება და უზენაესი სიკეთე, თავიანთ 

მოწინააღმდეგეებს შეცდომასა და ბოროტებას მიაწერდნენ. ისინი გრძნობდნენ თავის 

ძლიერებას. ისინი ხედავდნენ ღმერთს. 



რევოლუციური ტრიბუნალის ნაფიცი მსაჯულები ღმერთს ხედავდნენ: 

მაქსიმილიანის მიერ აღიარებული უზენაესი არსება მათ ცეცხლის ტალღებში ჰბანდა. 

მათ უყვარდათ და სწამდათ. 

ბრალდებულის სავარძელი ფართო ესტრადამ შესცვალა, რომელიც ორმოცდაათ 

ადამიანს დაიტევდა. 

ახლა დამნაშავეებს მხოლოდ მთელი პარტიობით ასამართლებდნენ. 

საზოგადოებრივი ბრალმდებელი აკავშირებდა და ბრალს სდებდა, როგორც 

თანამზრახველებს, ისეთ ადამიანებს, რომელნიც ხშირად ერთმანეთს პირველად 

ტრიბუნალში ხვდებოდნენ. შემაძრწუნებელი სიადვილით, რომლის უფლებას 

პრერიალის კანონი იძლეოდა, ტრიბუნალი არჩევდა სატუსაღოებში ვითომდა 

მოწყობილი შეთქმულების საქმეებს. ეს ფანტაზიით წარმოდგენილი შეთქმულებები 

ვითომ დანტონისტების და კომუნის გასამართლებას მოჰყვნენ და გაქნილი 

აზროვნების მიერ ხელოვნურად მათზე იყვნენ მიტმასნილი, რათა 

დადასტურებულიყო, რომ ამ შეთქმულებას ორივე ის არსებითი ნიშანი ჰქონდა, 

რომლებიც საზღვარგარეთის ფულით მოწყობილ ანტირესპუბლიკურ შეთქმულებებს 

ახასიათებდა, სახელდობრ, უადგილო ზომიერება და წინასწარ მოფიქრებული 

უკიდურესობა. მათ სათავეში მოაქციეს ორი სრულიად სხვადასხვანაირი ქალი, 

კამილ დემულენის ქვრივი, მომხიბლავი ლიუსილი, და ჰებერტისტ მომოროს ქვრივი, 

მხიარული მოლაქლაქე, რომელიც მხოლოდ ერთს დღეს ითვლებოდა ღვთაებად. 

სიმეტრიის გულისთვის ორივე ერთსა და იმავე სატუსაღოში ჩაამწყვდიეს, სადაც 

ისინი ერთად ტიროდნენ ერთ და იმავე ქვის სკამზე; სიმეტრიის გულისთვის ორივე 

ერთად გაგზავნეს ეშაფოტზე. ეს იყო მეტისმეტად გონებამახვილი სიმბოლო, 

წონასწორობის შედევრი, ჩასახული ალბათ რომელიმე პროკურორის სულში, მაგრამ 

მისი გამოგონების პატივს მაქსიმილიანს აწერდნენ. ამ ხალხის წარმომადგენელს 

ყველაფერს აწერდნენ, ყველა ბედნიერ ანუ უბედურ მოვლენებს, რომლებიც 

ქვეყანაში ხდებოდა, - კანონებს, ზნეჩვეულებებს, წლის სეზონების შეცვლას, 

ჭირნახულის მოსავალს, ეპიდემიებს. ეს უსამართლობა მას დამსახურებული ჰქონდა, 

ვინაიდან ეს კაფანდარა, სუსტი აგებულების, სუფთა, კატის სახიანი მამაკაცი 

შეუზღუდველად ბატონობდა ხალხზე. 

იმ დღეს ტრიბუნალი საიქიოში ისტუმრებდა შეთქმული ტუსაღების დიდ ჯგუფს, 

ოცდაათამდე კაცს ლუქსემბურგიდან, მეტისმეტად თვინიერ ტყვეებს, მაგრამ აშკარა 

როიალისტებსა და ფედერალისტებს. ბრალდება მხოლოდ ერთადერთი 

დამბეზღებლის ჩვენებაზე იყო დაფუძნებული. ნაფიცი მსაჯულები სრულიადაც 

გაცნობილი არ იყვნენ საქმეს, მათ შეთქმულთა გვარებიც კი არ იცოდნენ. 

გამლენმა თვალი გადაავლო ბრალდებულთა სკამს და ფორტუნე დე შასანი იცნო. 

ჟიულის საყვარელი გამხდარი იყო ხანგრძლივი ტყვეობის გამო, ფერი წასვლოდა, 

სახე გაკაჟებოდა; მაგრამ მაინც ერთგვარი სილაზათე და სიამაყე შერჩენოდა. მისი 

თვალები შეხვდა გამლენის თვალებს. ორივეს სახეზე ზიზღი გამოეხატა. 

გამლენი წამოდგა, შეუშფოთებელი მძვინვარებით გამსჭვალული, სიტყვა მოითხოვა 

და თვალები მიაპყრო უფროსი ბრუტოსის ბიუსტს, რომელიც ტრიბუნალს 

დასცქეროდა: - მოქალაქე თავმჯდომარევ, - თქვა მან, - თუმცა ერთს ბრალდებულსა 

და ჩემს შორის შეიძლება ისეთი კავშირი არსებობდეს, რომელიც გამოცხადებული 



რომ იყოს, მოყვრობად ჩაითვლებოდა, მე მაინც ჩემი აშორების წინააღმდეგი ვარ ამ 

საქმეში. უფროსი და უმცროსი ბრუტოსი ხომ განზე არ გადგნენ, როცა რესპუბლიკისა 

და თავისუფლების სახსნელად შვილის დასჯა ან მამობილის მოკვლა აღმოჩნდა 

საჭირო. 

- აი ჯიბეში გავარდნილი არამზადა, - ჩაილაპარაკა შასანმა თავისთვის. 

საზოგადოება ამ განცხადებას გულგრილი შეხვდა. შეიძლება იმიტომ, რომ უკვე 

მოსწყინდათ ამაღლებული ხასიათები, ან შეიძლება იმიტომ, რომ გამლენმა მეტად 

ადვილად გაიმარჯვა ბუნებრივ გრძნობებზე. 

- მოქალაქე გამლენ, - თქვა თავმჯდომარემ, - კანონის მიხედვით ყოველი აშორება 

წერილობით უნდა გამოითქვას ოცდაოთხი საათით ადრე კამათის დაწყებამდე. ამას 

გარდა, შენ არ გჭირია აშორება: პატრიოტი ნაფიცი ვნებათაღელვაზე მაღლა სდგას. 

თვითეული ბრალმდებელი დაკითხულ იქნა სამი ან ოთხი წუთის განმავლობაში. 

ბრალდება ყველასათვის სიკვდილით დასჯას ითხოვდა. ნაფიცებმა ეს მოთხოვნა 

ერთხმად დაადასტურეს, ერთი თავის დაქნევით. როცა გამლენის ჯერი მოვიდა, მან 

თქვა: - ყველა ბრალდებულები გამტყუნებული არიან, კანონი კი ნათელია. 

როცა გამლენი სასახლის კიბეზე ჩამოდიოდა, უცებ წინ გადაეღობა მწვანე ინგლისურ 

ტანსაცმელში გამოწყობილი ყმაწვილი, დაახლოებით ჩვიდმეტი თუ თვრამეტი 

წლისა. კეფაზე რგვალი ქუდი ეხურა, ფართო ფარფლები მის ლამაზ ფერმკრთალ 

სახეს შავ შარავანდედს უქმნიდა. ის აღიმართა ნაფიცის წინაშე და საშინელი, 

სასოწარკვეთილი ხმით მიაძახა: - გარეწარო! არამზადავ! კაცის მკვლელო! მომკალი, 

მხდალო! მე ქალი ვარ! დამიჭირე, გილიოტინაზე გამგზავნე. კაენო! მე შენი და ვარ. 

და ჟიულიმ პირში მიაფურთხა. 

წინდის მქსოველ ქალებსა და სანკიულოტებში შესუსტებული იყო რევოლუციური 

სიფხიზლე. მოქალაქეობრივი ვნებათაღელვა განელებული იყო: გამლენის და მისი 

თავდამსხმელის გარშემო გამოურკვეველი და გაუბედავი მოძრაობა დაიწყო. ჟიულიმ 

ბრბო გააპო და გაჰქრა ბინდბუნდში. 

23. 

ევარისტ გამლენი დაღლილი იყო, მაგრამ ვერ ისვენებდა; ღამეში ოცჯერ მაინც 

გაიღვიძებდა, თითქო მუჯლუგუნი ჰკრესო. მხოლოდ ცისფერ ოთახში, ელოდის 

მკერდზე ეძინა რამდენიმე საათი. მაგრამ აქაც ლაპარაკობდა და ყვიროდა ძილში და 

ელოდის აღვიძებდა; მაგრამ ქალს არ ესმოდა მისი სიტყვები. 

ერთხელ სიზმარში ევმენიდები[137] ნახა და როცა დილით გამოეღვიძა, 

დამტვრეული და ბავშვივით სუსტი იყო. ფარდებში განთიადის მკრთალი სინათლე 

შემოდიოდა. ევარისტს თმა გასწეწოდა და თვალებს უფარავდა შავ პირბადესავით; 

ელოდი სასთუმალთან იჯდა და ნაზად ულაგებდა აშლილ კულულებს. იმ წუთში 

ქალი ვაჟს და-ძმური სიყვარულით უცქეროდა და ცხვირსახოცით შუბლზე ცივ ოფლს 

უწმენდდა. ევარისტს ევრიპიდეს „ორესტის“ მშვენიერი სცენა გაახსენდა, რომლის 

ესკიზი მან გააკეთა. ეს ესკიზი მისი შედევრი იქნებოდა თუ დაემთავრებინა. და მას 



თითქო მოესმა ელოდის ნაზი ხმით წარმოთქმული სიტყვები: „მომისმინე, ძმაო, სანამ 

ფურიებს შენთვის ჯერ კიდევ გონება არ წაურთმევიათ...“ 

ვაჟი ფიქრობდა: „მაგრამ, რაც უნდა იყოს, მე მამისმკვლელი არ ვარ. პირიქით, 

სამშობლოს მტრების უწმინდური სისხლი მამის სიყვარულმა დამაღვრევინა“. 

24. 

სატუსაღოების შეთქმულება არ თავდებოდა. ბრალდებულთა სკამებზე 

ორმოცდაცხრა კაცი იჯდა. მორის ბროტოს საპატიო ადგილი ეჭირა, უმაღლესი 

საფეხური მარჯვნივ. ყავისფერი რედინგოტი ეცვა; წინა დღით გულმოდგინედ 

გაეწმინდა და დაეკერებინა იმ ადგილას, სადაც ლუკრეციუსის პატარა ტომმა ჯიბე 

გახეხა. მის გვერდით მოქალაქე ქალი როშმორი იჯდა, შეცხებული, შეფერადებული, 

გაბრჭყვიალებული, საშინელი. მამა ლონგემარი ამ ქალსა და ათენაისს შორის 

მოეთავსებიათ; ამ უკანასკნელს მადლონეტის[138] ციხეში ქალწულებრივი იერი 

დაებრუნებია. 

ჟანდარმებს ფიცარნაგის საფეხურებზე თავი მოეყარათ ისეთი ადამიანებისათვის, 

რომელნიც ამ ზემოთ ჩამოთვლილებისათვის უცნობნი იყვნენ და შეიძლება ვერც 

ერთმანეთს იცნობდნენ: მაგრამ ყველანი თანამოაზრენი იყვნენ - პარლამენტარიები, 

ჟურნალისტები, ყოფილი კეთილშობილები, ბურჟუები - მამაკაცები და ქალები. 

მოქალაქე ქალმა როშმორმა გამლენი შეამჩნია ნაფიცების სკამზე. თუმცა ამ კაცმა 

პასუხი არ გასცა მის დაჟინებულ წერილებს, განმეორებულ თხოვნებს, მაინც მისი 

იმედი ჰქონდა, მუდარის თვალით შესცქეროდა და ცდილობდა მისი გულისთვის 

ლამაზი და შესაბრალისი გამომეტყველება მიეღო, მაგრამ ახალგაზრდა მსაჯულის 

ცივმა შეხედვამ ყოველი იმედი წაართვა. 

მდივანმა წაიკითხა საბრალმდებლო ოქმი, რომელიც მოკლედ ეხებოდა თითოეულ 

ბრალდებულს, მაგრამ გრძელი იყო მათი სიმრავლის გამო. ფართო ხაზებით 

გადმოცემული იყო სატუსაღოებში განზრახული შეთქმულება, რომლის მიზანი იყო 

რესპუბლიკის ჩახრჩობა ეროვნული წარმომადგენლების და პარიზის ხალხის 

სისხლში. შემდეგ ოქმი თვითეულ ბრალდებულს ცალკე ეხებოდა: - ყველაზე უფრო 

მავნებელი ავტორი ამ საზიზღარი შეთქმულებისა არის ბროტო, ყოფილი დეზილეტი, 

ხარკის მოიჯარადრე ტირანიის დროს. ეს პიროვნება თვით ტირანიის დროს 

საზოგადოებაში ირჩეოდა უწესო ყოფაქცევით და იმ აზრის ურყევ დამამტკიცებელ 

საბუთს წარმოადგენს, რომ გარყვნილება და ცუდი ზნეჩვეულება ხალხის 

თავისუფლებისა და ბედნიერების უდიდესი მტრებია. მართლაც, საზოგადო 

ფინანსების გაფლანგვისა და სახალხო ქონების დიდი ნაწილის ამოწურვის შემდეგ ეს 

პიროვნება შეუკავშირდა თავის ძველ საყვარელს - როშმორის ქალს და, რათა მიწერ-

მოწერა გაება ემიგრანტებთან და ვერაგულად ცნობები მიეწოდებია უცხოეთისთვის 

ჩვენი ფინანსებისა, ჯარების მოძრაობისა, აზროვნების ცვალებადობის შესახებ. 

„ბროტომ, რომელსაც თავისი საზიზღარი არსებობის ამ პერიოდში ხასად ჰყავდა 

როსკიპი ქალი, ფრომანტოს ქუჩის ტალახიდან ამოყვანილი, სახელად ათენაისი, 

ადვილად გადაიბირა იგი და გამოიყენა კონტრრევოლუციური გამოსვლებისათვის, 

რომლებიც ურცხვ ყვირილსა და უწესო მოწოდებებში გამოიხატებოდა. 



„ამ უკუღმართი კაცის ზოგიერთი სიტყვა ნათლად გიჩვენებთ მის უხამს იდეებსა და 

დამღუპველ მიზნებს. მაგალითად, პატრიოტული ტრიბუნალის შესახებ, რომელიც 

ამჟამად მოწოდებულია იგი დასაჯოს, ბროტო ამბობდა: რევოლუციური ტრიბუნალი 

შექსპირის პიესებს გავსო, სადაც ყველაზე სისხლიანი სცენები მდაბალი გემოვნების 

ტაკიმასხარობას ენაცვლებაო. ის გამუდმებით უღმერთობას ქადაგებდა, როგორც 

ხალხის დაუძლურების და გარყვნის საშუალებას. კონსიერჟერიში იგი გლოვობდა 

ჩვენი მამაცი ჯარების გამარჯვებას, როგორც უდიდეს უბედურებას და ცდილობდა 

ეჭვი აღეძრა პატრიოტი გენერლების წინააღმდეგ, რადგან მათ ტირანულ 

განზრახვებს აწერდა. დაიცადეთ, ამბობდა ის უხამსი ენით, რომელიც კალამს ვერ 

გადმოუცია, დაიცადეთ და ერთ დღეს მოესწრებით, რომ ერთი რომელიმე მახვილით 

აღჭურვილი მხედარი, რომელმაც დღეს გიხსნათ, ხვალ გადაგყლაპავთ, როგორც 

არაკში წერომ ბაყაყები გადაყლაპაო. 

შემდეგ ბრალდების აქტში ეწერა: „ყოფილი აზნაურის როშმორის ცოლი, ბროტოს 

ხასა, არა ნაკლებ არის დამნაშავე, ვიდრე ეს უკანასკნელი. ის არა მარტო მიწერ-

მოწერას აწარმოებდა უცხოეთთან და ფულს ღებულობდა თვით პიტისაგან, არამედ 

შეკავშირებული იყო ისეთ გარყვნილ კაცებთან, როგორიც არიან, მაგალითად, 

ჟიულიენი (ტულუზიდან), შაბო და ყოფილი ბარონი დე ბაცი, და ამ გარეწრებთან 

ერთად ყოველგვარ მაქინაციებს იგონებდა ინდოეთის კომპანიის აქციათა დასაცემად, 

შემდეგ ყიდულობდა დაბალ ფასებში და ხელახლა აძვირებდა საწინააღმდეგო 

მაქინაციების შემწეობით: ამრიგად ანიავებდა კერძო და საზოგადოებრივ საკუთრებას; 

სატუსაღოში ყოფნის დროს იგი შეთქმულებას აწყობდა, ბირჟაზე სპეკულაციას 

ეწეოდა და ცდილობდა მსაჯულები და ნაფიცები მოესყიდა. 

„ლუი ლონგემარს, ყოფილ აზნაურსა და ყოფილ კაპუცინელს, თავისი ნიჭი ბევრჯერ 

უცდია სიბილწესა და დანაშაულობაში, სანამ იმ მოღალატეობის აქტებს ჩაიდენდა, 

რისთვისაც აქ პასუხი უნდა აგოს. იგი თვით ბროტოს ჭერქვეშ სამარცხვინო აღრევაში 

ცხოვრობდა გორკიუს ქალთან, ეგრეთ წოდებულ ათენაისთან, და ამ ქალისა და ამ 

ყოფილი აზნაურის თანამოაზრეა. კონსიერჟერიში ყოფნის დროს მას ერთი დღითაც 

არ შეუწყვეტია პასკვილების წერა თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი 

მშვიდობიანობის წინააღმდეგ. 

„მარტა გორკიუს, ეგრეთ წოდებული ათენაისის შესახებ სამართლიანად შეიძლება 

ითქვას, რომ როსკიპი ქალები უდიდეს შეჩვენებას წარმოადგენენ საზოგადოების 

ზნეობისათვის, რომელსაც ისინი შეურაცხყოფენ. მაგრამ რა საჭიროა ვრცლად 

ლაპარაკი საზიზღარ დანაშაულზე, რომელსაც ბრალდებული ურცხვად აღიარებს?..“ 

საბრალმდებლო ოქმი შემდეგ გადადიოდა დანარჩენ ორმოცდახუთ ბრალდებულზე, 

რომელთაც არც ბროტო იცნობდა, არც ლონგემარი და არც მოქალაქე ქალი როშმორი; 

ამისდა მიუხედავად, ისინი გამოცხადებული იყვნენ თანამონაწილეებად უაზრო 

შეთქმულებისა, რომლის მსგავსი არ მოიპოვებოდა ხალხთა მატიანეში“. 

ბრალმდებელი სიკვდილის სასჯელს ითხოვდა ყველა ბრალდებულისათვის. 

ბროტოს პირველად დაჰკითხეს. 

- შეთქმულება მოაწყე თუ არა? 

- არა, შეთქმულება არ მომიწყვია. საბრალმდებლო ოქმი ყალბია თავიდან ბოლომდე. 



- ხომ ხედავ: შენ ახლაც კი ბოროტმოქმედებას ჩადიხარ ტრიბუნალის წინააღმდეგ. 

თავმჯდომარე მოქალაქე ქალ როშმორზე გადავიდა, რომელიც სასოწარკვეთილი 

პროტესტით, ცრემლებით და თვალთმაქცობით უპასუხებდა. 

მამა ლონგემარი სავსებით ღვთის ნებას მიენდო. თავისი დაწერილი დასაცავი 

სიტყვაც კი არ მოუტანია. 

ყველა დასმულ კითხვებზე ისე უპასუხებდა, თითქო მას არ ეხებაო. მხოლოდ როცა 

თავმჯდომარემ კაპუცინელი უწოდა, მასში უწინდელმა ადამიანმა გაიღვიძა: - მე 

კაპუცინელი არა ვარ, - თქვა მან, - მე ბარნაბიტთა ორდენის მღვდელი და ბერი ვარ. 

- ეს ერთი და იგივეა, - უპასუხა თავმჯდომარემ ღიმილით. მამა ლონგემარს 

თვალებში აღშფოთება გამოეხატა. 

- შეუძლებელია უფრო ახირებული შეცდომის ჩადენა, - თქვა მან, - ვიდრე 

კაპუცინელების არევა ბარნაბიტთა ორდენში, რომელიც თვით მოციქულმა პავლემ 

დააფუძნა. 

მაყურებლებში სიცილი და სტვენა გაისმა. 

მამა ლონგემარმა ეს დაცინვა ეჭვის ნიშნად მიიღო და განაცხადა, მზად ვარ წმიდა 

ბარნაბის ორდენის წევრად მოვკვდე და მის ტანისამოსს ვატარებ ჩემს გულშიო. 

- აღიარებ თუ არა, - ჰკითხა თავმჯდომარემ, - რომ შეთქმული იყავი გორკიუს ქალთან 

ერთად, ეგრეთწოდებულ ათენაისთან, რომელიც შენ თავის საზიზღარ ალერსს 

გიძღვნიდა? 

ამ კითხვაზე მამა ლონგემარმა სევდიანი თვალები აღაპყრო ზეცისკენ და დუმილით 

უპასუხა, რაიცა უმწიკვლო სულის გაკვირვებასა და ბერის სერიოზულობას 

გამოხატავდა. მას არ უნდოდა ამაო სიტყვები წარმოეთქვა. 

- გორკიუს ქალო, - ჰკითხა თავმჯდომარემ ახალგაზრდა ათენაისს, - სცნობ თუ არა, 

რომ ბროტოსთან ერთად შეთქმულება შეადგინე? 

ქალმა ნაზად უპასუხა: - რამდენადაც ვიცი, ბატონ ბროტოს არაფერი გაუკეთებია, 

გარდა სიკეთისა. ღმერთმა ჰქნას, რომ ასეთი ადამიანი ბევრი ყოფილიყოს. უკეთესის 

პოვნა ძნელია: ცდება ვინც წინააღმდეგს ამბობს. ამის მეტი არაფერი მაქვს სათქმელი. 

თავმჯდომარემ ჰკითხა: აღიარებ თუ არა, რომ ხასად ჰყავდი ბროტოსო. ქალმა 

პირველად კარგად ვერ გაიგო ეს კითხვა: როცა აუხსნეს, მან უპასუხა, თვით არაფერი 

მქონდა საწინააღმდეგო, მხოლოდ ბროტოს არ მოუთხოვნიაო. 

ტრიბუნაზე სიცილი ატყდა; თავმჯდომარე გორკიუს ქალს დაემუქრა, კამათიდან 

გამოგრიცხავ, თუ მეორეჯერ ასეთ ცინიკურ პასუხს გამცემო. 

მაშინ ქალმა მას მუზმუზელა, სამარხვო დინგი, რქოსანი დაუძახა და მასთან ერთად 

მოსამართლეებსა და ნაფიცებს თავზე ჭუჭყიანი ლანძღვა-გინებით სავსე გობი 

გადაანთხია: ჟანდარმებმა სკამიდან ჩამოათრიეს და დარბაზიდან გაიყვანეს. 



თავმჯდომარემ შემდეგ მოკლედ დაჰკითხა სხვა ბრალდებულთ იმ რიგზე, 

რომლითაც ისინი საფეხურებზე ისხდნენ. ერთმა, გვარად ნავეტმა, უპასუხა, არ 

შემეძლო სატუსაღოს შეთქმულებაში მონაწილეობის მიღება, იმიტომ რომ იქ 

მხოლოდ ოთხი დღე გავატარეო. თავმჯდომარემ შენიშნა, რომ ეს საყურადღებო 

განცხადებააო და მოქალაქე ნაფიცებს სთხოვა ამისთვის ანგარიში გაეწია. ვინმე 

ბელიემ იგივე განაცხადა და თავმჯდომარემ ჟიურის იმავე თხოვნით მიმართა. 

თავმჯდომარის ასეთი მოწყალება მაყურებლებმა მიიღეს, როგორც საქები 

სამართლიანობის შედეგი ან როგორც ჯილდო დაბეზღებისათვის. 

საზოგადოებრივი ბრალმდებლის თანაშემწემ სიტყვა მოითხოვა, მან მხოლოდ 

გააზვიადა საბრალმდებლო ოქმი და შემდეგი კითხვები დასვა: - დამტკიცებულია 

თუ არა, რომ მორის ბროტომ, ლუიზა როშმორმა, ლუი ლონგემარმა, მარტა გორკიუმ, 

წოდებულმა ათენაისად, ევსებ როშემ, პიერ გიტონ-ფაბიულემ, მარსელინ დეკურტიმ 

და სხვ. და სხვ. შეთქმულება მოაწყვეს, საშუალებად გამოიყენეს მკვლელობა, დამშევა, 

ყალბი ასიგნაციები და ყალბი ფული, მორალისა და საზოგადოებრივი სულის 

შერყვნა, სატუსაღოების აჯანყება, ხოლო მიზნად დაისახეს სამოქალაქო ომი, 

ეროვნული წარმომადგენლობის დაშლა, მეფის ხელისუფლების აღდგენა? 

ნაფიცები სათათბირო ოთახში გავიდნენ. ერთხმად გაამტყუნეს ყველა ბრალდებული, 

ნავეტისა და ბელიეს გამოკლებით, რომელნიც თავმჯდომარემ და მის შემდეგ 

საზოგადოებრივმა ბრალმდებელმა, ასე ვთქვათ, საქმიდან გამოსთიშეს. გამლენმა 

თავისი განაჩენი შემდეგი სიტყვებით დაასაბუთა: - ბრალდებულთა დანაშაული 

თვალსაჩინოა ყველასათვის: მათი დასჯა საჭიროა ერის საკეთილდღეოდ და თვით 

მათ უნდა ისურვონ სიკვდილი, როგორც ერთადერთი საშუალება შეცოდების 

მოსანანიებლად. 

თავმჯდომარემ ისე გამოაქვეყნა განაჩენი, რომ მათ, ვისაც ის ეხებოდა, არც კი 

მოუსმენიათ, რადგან ამ დროს იქ არ იმყოფებოდნენ. იმ დიად დღეებში 

ბრალდებულებს არ უძახდნენ განაჩენის მოსასმენად, მიუხედავად იმისა, რომ ამას 

კანონი მოითხოვდა. ასე, ალბათ, იმიტომ იქცეოდნენ, რომ ამდენი ადამიანის 

სასოწარკვეთილება აშინებდათ. ტყუილად კი შიშობდნენ: მეტისმეტად დიდი და 

საყოველთაო იყო მსხვერპლთა მორჩილება. 

მდივანი ძირს ჩავიდა და განაჩენი წაიკითხა: ისეთი სიწყნარე ჩამოვარდა, თითქო ეს 

ადამიანები კი არა, მოსაჭრელი ხეები ყოფილიყვნენ. 

მოქალაქე ქალმა როშმორმა განაცხადა, ორსულად ვარო. გამოსაკვლევად დოსტაქარი 

გაუგზავნეს, რომელიც ნაფიცებს შორის აღმოჩნდა. გულწასული ქალი სატუსაღოში 

წაიღეს. 

- აჰ, - ამოიოხრა მამა ლონგემარმა, - ეს მოსამართლეები შებრალების ღირსნი არიან: 

მათი სულის მდგომარეობა მართლაც რომ სატირალია. ისინი ყოველივეს 

ერთმანეთში ურევენ და ბარნაბიტს ფრანცისკელისგან ვერ არჩევენ. 

დასჯა იმ დღესვე უნდა მომხდარიყო „დამხობილი ტახტის მოაჯირთან“. 

ბრალდებულები მოემზადებინათ, თმა შეეჭრათ, პერანგზე მრგვალად ამოეჭრათ 

საყელო. ისინი საქონელივით იყვნენ შეყრილი პატარა დარბაზში, რომელსაც შუშის 

ტიხარი ჰყოფდა კანცელარიისაგან, და ჯალათს ელოდებოდნენ. 



ჯალათისა და მისი მსახურების მოსვლისთანავე ბროტომ, რომელიც შეუშფოთებლად 

თავის ლუკრეციუსს კითხულობდა, დაწყებული გვერდი დანიშნა, წიგნი დაკეცა, 

თავის რედინგოტის ჯიბეში ჩაიდო და ბარნაბიტს უთხრა: - ღირსო მამაო, ყველაზედ 

მეტად ის მაბრაზებს, რომ თქვენ ვეღარ დაგაჯერებთ. ჩვენ ორივენი უკანასკნელი 

ძილით ვიძინებთ, მე აღარ შემიძლია თქვენი სახელოს მოწევა და თქვენი გაღვიძება, 

რათა გითხრათ: „ხომ ხედავთ, არც გრძნობა გაქვთ და არც შეგნება: თქვენ უსულო 

ხართ. რაც ცხოვრებას მოსდევს, იმასა ჰგავს, რაც ცხოვრებას უსწრებდა წინ“. 

მას უნდოდა გაეღიმნა; მაგრამ საშინელმა ტკივილმა გულღვიძლი გადაუტრიალა და 

ცოტა დააკლდა, კინაღამ გული წაუვიდა. 

მაგრამ მაინც თავი შეიკავა: - მამაო, თქვენ ხედავთ ჩემს სისუსტეს. მე სიცოცხლე 

მიყვარს და მენანება ამ ქვეყნის დატოვება. 

- ბატონო, - უპასუხა წყნარად ბერმა, - ყურადღება მიაქციეთ იმ გარემოებას, რომ 

თუმცა ჩემზე უფრო ძლიერი ვაჟკაცი ხართ, მაინც სიკვდილი უფრო გაშფოთებთ, 

ვიდრე მე. რას ნიშნავს ეს, თუ არა იმას, რომ მე სინათლეს ვხედავ, თქვენ კი არა? 

- შეიძლება ეს იმითაც აიხსნებოდეს, - თქვა ბროტომ, - რომ მე სიცოცხლე მენანება, 

ვინაიდან ბევრი ვისიამოვნე, თქვენ კი ის, რამდენადაც შესაძლებელი იყო, სიკვდილს 

დაამსგავსეთ. 

- ბატონო, - თქვა ფერწასულმა მამა ლონგემარმა, - ეს საათი მეტად მძიმეა. ღმერთო, 

მიხსენი! უეჭველია, უზიარებელი დავიხოცებით. ალბათ მე ოდესმე საიდუმლო 

ზიარება გულგრილად, უმადურად მიმიღია, რომ დღეს ზეცამ სწორედ ის მომაკლო, 

რაც ასე ძლიერ მჭირია. 

გარეთ ფორნები იცდიდა. 

ხელშეკრული მსჯავრდადებულნი მჭიდროდ დასვეს ერთიმეორის გვერდით. 

როშმორი, რომელსაც ქირურგმა ორსულობის ნიშნები ვერ აღმოუჩინა, ერთ-ერთ 

ფორანზე აათრიეს. მან უკანასკნელი ძალები მოიკრიფა და მაყურებელთა ბრბოს 

ჩააცქერდა იმ იმედით, რომ ვინძლო იქ მხსნელი აღმოვაჩინოო. მისი თვალები 

მუდარით იყო აღსავსე. მაყურებელთა რიცხვი წინანდელზე ნაკლები იყო, ისინი 

ნაკლებ აღელვებული ჩანდნენ. მხოლოდ ზოგიერთი ქალი გაიძახოდა, სიკვდილი 

მაგათო, ან დასცინოდა იმათ, ვინც ჩქარა უნდა მომკვდარიყო. მამაკაცები კი მხრებს 

იჩეჩდნენ, პირს იბრუნებდნენ და სდუმდნენ: ეს ან სიფრთხილის გამო ხდებოდა, ან 

კანონის პატივისცემის გამო. 

ხალხს თითქო ჟრუანტელმა დაუარა, როცა ათენაისი გამოჩნდა. ბავშვის შეხედულება 

ჰქონდა. მან თავი დახარა ბერის წინაშე: - ბატონო კიურე, - თქვა მან. - მომიტევეთ 

ჩემი შეცოდებანი. 

მამა ლონგემარმა სერიოზულად ჩაიბუტბუტა ლოცვის სიტყვები და თქვა: - შვილო, 

თქვენ დიდ უწესობაში ცხოვრობდით; მაგრამ რად არ შემიძლია ღმერთს ასეთი 

უბრალო გული მივუძღვნა, როგორიც თქვენ გაქვთ? 

ქალი მსუბუქად ავიდა ფორანზე, იქ აიმართა, ბავშვური თავი ამაყად ასწია და 

წამოიძახა: - გაუმარჯოს მეფეს! 



შემდეგ ბროტოს ანიშნა, ჩემს გვერდით ადგილიაო. ბროტომ ბარნაბიტს ფორანში 

ასვლა უშველა და თვითონ ბერსა და უმანკო როსკიპს შუა მოთავსდა. 

- ბატონო, - უთხრა მამა ლონგემარმა ეპიკურეელ ფილოსოფოსს, - ერთ მოწყალებას 

გთხოვთ: ილოცეთ ჩემთვის იმ ღმერთის წინაშე, რომელიც თქვენ არა გწამთ; 

შეიძლება თქვენ მასთან უფრო ახლო იდგეთ, ვიდრე მე ვდგავარ. ერთ წუთს შეუძლია 

ამის გადაწყვეტა. ერთი წამია საკმაო, რომ თქვენ ღმერთის რჩეული შვილი გახდეთ. 

ბატონო, ილოცეთ ჩემთვის. 

სანამ ბორბლები ჭრიალით გრძელ განაპირა უბანს გაივლიდნენ, ბერი გულითა და 

ტუჩებით სულთმობრძავთა ლოცვას ბუტბუტებდა. 

ბროტო ბუნების პოეტის ლექსებს იმეორებდა: „როცა ჩვენ აქ აღარ ვიქნებით...“. 

თუმცა ხელებშეკრული იყო და ეს სამარცხვინო ფორანიც ანჯღრევდა, მაგრამ 

შეუშფოთებელი გამომეტყველება ჰქონდა და თითქო იმისათვისაც ზრუნავდა, რომ 

მოხერხებულად დამჯდარიყო. ათენაისი ამაყობდა, რომ ისევე კვდებოდა, როგორც 

საფრანგეთის დედოფალი მოკვდა და ბრბოს ზვიადად დასცქეროდა. ბებერი მეხარკე 

მცოდნე კაცის თვალებით უყურებდა ახალგაზრდა ქალის თეთრ ყელს და დღის 

სინათლეს სინანულით ეთხოვებოდა. 

25. 

იმ დროს, როცა ჟანდარმებით გარსშემორტყმული ფორანი სასიკვდილოდ 

გამზადებულ ბროტოსა და მის თანამოაზრეებს „დამხობილი ტახტისკენ“ მიაქანებდა, 

ევარისტი დაფიქრებული იჯდა სკამზე ტიულრის ბაღში. ელოდის უცდიდა. 

ჩამავალი მზის ცხოველი სხივები წაბლის ხეების კენწეროებს ეთხოვებოდა. ბაღის 

ერთ კუთხეში ფრთოსან რაშზე შემჯდარი „დიდება“ თავის საუკუნო საყვირს 

უბერავდა. გაზეთების გამყიდველები ყვირილით ფლერუსის დიდ გამარჯვებას 

იუწყებოდნენ. 

„ჰო, ფიქრობდა გამლენი, გამარჯვება ჩვენს მხარეზეა: დიდი საფასურით კი 

მოვიპოვეთ“. 

და იგი გონების თვალით ხედავდა უვარგის გენერლებს, რომელნიც რევოლუციის 

მოედნის სისხლიან მტვერში თითქო თავიანთი შეჩვენებული აჩრდილების კვალს 

სტოვებდნენ. ამაყად გაიღიმა, როცა წარმოიდგინა, რომ თუ ის სისასტიკე არ 

გამოეჩინათ, რომელშიც წილი მასაც მიუძღოდა, ავსტრიელების ცხენები დღეს ამ 

ხეების კანს მოღრღნიდნენ. 

გამლენი თავის გულში ამბობდა: „მხსნელო ტერორო, წმინდაო ტერორო! შარშან ამ 

დროს დამცველებად მხოლოდ ძონძებში გახვეული, დამარცხებული გმირები 

გვყავდა: სამშობლოს ტერიტორიაზე მტერი იყო შემოჭრილი, დეპარტამენტების ორი 

მესამედი აჯანყებული იყო. ახლა ჩვენი კარგად გამოწყობილი, კარგად გაწვრთნილი 

ჯარი ნიჭიერი გენერლების მეთაურობით შეტევაზე გადავიდა და მზად არის მთელს 

დედამიწას თავისუფლება მოუტანოს. რეპუბლიკის მთელს ტერიტორიაზე 

მშვიდობიანობა მეფობს... მხსნელო ტერორო, წმინდაო ტერორო! საყვარელო 

გილიოტინავ! შარშან ამ დროს რესპუბლიკა გათიშული იყო პარტიების წყალობით; 



ფედერალიზმის გველეშაპი მას გადაყლაპვას უქადდა. ახლა იაკობინური მთლიანობა 

ძლიერებითა და სიბრძნით მართავს მთელ სახელმწიფოს...“ 

მაინც მჭმუნვარე იყო. შუბლი ღრმა ნაოჭს დაეღარა, პირისახეზე გულისტკივილი 

ეხატებოდა, იგი ფიქრობდა: „ჩვენ ვამბობდით, ან გამარჯვება ან სიკვდილიო. ჩვენ 

ვცდებით, უნდა გვეთქვა: გამარჯვება და სიკვდილი“. 

თვალი მოავლო გარშემო. ბავშვები სილაში თამაშობდნენ. ხის ძირში სკამებზე 

მოქალაქეები ისხდნენ და ქარგავდნენ, ან ქსოვდნენ. ლაზათიანად გამოწყობილი 

გამვლელები, როგორც ეტყობოდათ, მხოლოდ თავიანთ სიამოვნებასა და საქმეებზე 

ფიქრობდნენ და შინ მიიჩქაროდნენ. გამლენი თავის თავს განმარტოებულად 

გრძნობდა მათ შორის: არც მათი თანამემამულე იყო, არც მათი თანამედროვე. რა 

მოხდა? როგორ მოხდა, რომ მშვენიერი წლების აღფრთოვანებას გულგრილობა, 

დაღლილობა და, შეიძლება, თვით სიძულვილი მოჰყვა? როგორც ჩანდა, ამ 

ადამიანებს აღარ უნდოდათ რევოლუციური ტრიბუნალის სახელის გაგონება და 

ზურგს აქცევდნენ გილიოტინას. ეს უკანასკნელი შეუფერებელი გახდა რევოლუციის 

მოედნისათვის და ანტუანის უბნის ბოლოში გადაიტანეს. დასასჯელთა გატარების 

დროს ალაგალაგ ყრუ ჩივილი გაისმოდა. ზოგიერთმა, როგორც ამბობდნენ, კიდეც 

დაიძახა: „კმარა“. 

როგორ თუ კმარა, როცა ჯერ კიდევ ბევრი იყო მოღალატე და შეთქმული? როგორ თუ 

კმარა, როცა კომიტეტების განახლება, კონვენტის გაწმენდა იყო საჭირო? როგორ თუ 

კმარა, როცა გარეწარი ადამიანები ბღალავდნენ ეროვნულ წარმომადგენლობას, როცა 

თვით რევოლუციურ ტრიბუნალში მოიპოვებოდნენ ადამიანები, რომელნიც 

რობესპიერის დაღუპვას ფიქრობდნენ. ეს აზრი საშინელი იყო, მაგრამ ეჭვის შეტანა 

აღარ შეიძლებოდა. თვით ფუკიე შეთქმულებას ამზადებდა, მაქსიმილიანის დაღუპვა 

უნდოდა და ამიტომ საზეიმოდ შესწირა მას ორმოცდაჩვიდმეტი მსხვერპლი, 

რომლებიც, მამისმკვლელთა მსგავსად წითელპერანგებ ჩაცმულნი მიიყვანეს 

ეშაფოტთან. რა დასაძრახისმა ლმობიერებამ მოიცვა საფრანგეთი? საჭირო იყო 

ქვეყნის ხსნა მისივე სურვილის წინააღმდეგ. ეს ბედისწერამ ასე გადასწყვიტა: 

სამშობლო თავის მხსნელებს სწყევლიდა. დაე დასწყევლოს, მხოლოდ თვითონ 

გადარჩეს! 

„არ კმარა უცნობი მსხვერპლების, არისტოკრატების, ფინანსისტების, 

პუბლიცისტების, პოეტების, ლავუაზიეს[139], რუშეს[140], ანდრე შენიეს[141] შეწირვა. 

საჭიროა ამ ყოვლისშემძლე არამზადების განადგურება, რომელთაც სისხლიანი 

ხელები ოქროთი აქვთ სავსე და მთის პარტიის დამხობას ამზადებენ. საჭიროა 

ფუშეების[142], ტალიენების[143], როვერების[144], კარიერების[145], ბურდონების 

მოსპობა. საჭიროა სახელმწიფოს განთავისუფლება ყველა მისი მტრისაგან. თუ 

ჰებერს გაემარჯვნა, კონვენტი დაემხობოდა, რესპუბლიკა უფსკრულში ჩავარდებოდა: 

თუ დემულენი და დანტონი გაიმარჯვებდნენ, სათნოებას მოკლებული კონვენტი 

რესპუბლიკას არისტოკრატებსა, სპეკულანტებსა და გენერლებს გადასცემდა. თუ 

ტალიენები და ფუშეები გაიმარჯვებენ, ეს სისხლისა და ძარცვა-გლეჯის ოსტატები, 

საფრანგეთი დაიხრჩობა დანაშაულისა და შეჩვენების მორევში... შენ გძინავს, 

რობესპიერ, მაშინ როცა ბრაზითა და შიშის ძრწოლით დამთვრალი დამნაშავეები 

შენს სიკვდილსა და თავისუფლების დასამარებას ამზადებენ. კუტონ, სენ-ჟიუსტ, 

რად აგვიანებთ შეთქმულების გამომჟღავნებას? 



„რაო! ძველი სახელმწიფო, მხეცური სამეფო ხელისუფლება ძალას ინარჩუნებდა 

იმით, რომ ყოველწლიურად ოთხას ათასს ადამიანს ატუსაღებდა, თხუთმეტ ათასს 

ახრჩობდა, სამი ათასს ფორნის თვალზე აკრავდა, ხოლო რესპუბლიკამ რამდენიმე 

ასეული თავი ვერ უნდა შესწიროს თავის ძლიერებას და მშვიდობიანობას! 

შევცურდეთ სისხლის მორევში და სამშობლო ვიხსნათ. 

ფიქრი შეაწყვეტინა ელოდიმ, რომელმაც მასთან მოირბინა, ფერმკრთალმა და 

ხალვათად ჩაცმულმა: - ევარისტ, რა გაქვს ჩემთვის სათქმელი? რად არ მოხველი 

„მხატვარ ამურში“, ცისფერ ოთახში? რად მომიყვანე აქ? 

- იმისთვის, რომ სამუდამოდ გამოგეთხოვო. 

ქალმა წაიბუტბუტა, ეს სიგიჟეა, მე არაფერი მესმისო. 

ვაჟმა შეაჩერა ხელის სუსტი მოძრაობით: - ელოდი, მე აღარ შემიძლია შენი 

სიყვარულის მიღება. 

- გაჩუმდი, ევარისტ, გაჩუმდი! 

ქალმა სთხოვა, ცოტათი უფრო შორს წასულიყვნენ: აქ მათ თვალყურს ადევნებდნენ. 

ევარისტმა ოციოდე ნაბიჯი გადასდგა და ლაპარაკი განაგრძო სრულიად 

დამშვიდებულად: - სამშობლოს ჩემი სიცოცხლე და პატიოსანი სახელი შევსწირე. მე 

ნაძრახი მოვკვდები და ვერაფერს გიანდერძებ, უბედურო, გარდა შეჩვენებული 

მოგონებისა... ჩვენი სიყვარული? განა ვისმეს კიდევ შეუძლიან ჩემი სიყვარული?... 

განა მე კი შემიძლიან სიყვარული? 

ქალმა უთხრა, ხომ არ გაგიჟდი, მიყვარხარ, მუდამ მეყვარებიო. ის ამ წუთში 

გულწრფელი, მგზნებარე იყო, და თუმცა გამლენზე უკეთესად გრძნობდა მის 

სიმართლეს, მაინც აშკარა სინამდვილეს ებრძოდა. 

ვაჟმა ხელახლა დაიწყო: - ჩემს თავს ვერაფერს დავაყვედრი. მომავალშიც ისე 

ვიმოქმედებ, როგორც წარსულში ვმოქმედობდი. 

მე ანათემა შევიქენი სამშობლოს გულისთვის. მე შეჩვენებული ვარ. კაცობრიობიდან 

განვდევნე ჩემი თავი: ვეღარასოდეს ვეღარ დავუბრუნდები. არა! დიდი საქმე არ არის 

დასრულებული. აჰ! სიბრალული, პატიება!.. განა მოღალატეები გვაპატიებენ? 

შეთქმულები მოწყალენი არიან? გარეწარი მამისმკვლელები თანდათან მატულობენ: 

ისინი მიწაში იზრდებიან, ყველა საზღვრიდან მორბიან; მათ შორის არიან 

ახალგაზრდები, რომელნიც ჩვენ ჯარში უფრო გამოდგებოდნენ, ბებრები, ბავშვები, 

ქალები, უმანკოების, სიწმინდისა, სილაზათის ნიღაბით აღჭურვილნი. და როცა 

ისინი სამსხვერპლოზე იწირებიან, ახალი და ახალი რაზმები ჩნდებიან... შენ ხედავ, 

რომ მე უარი უნდა ვთქვა სიყვარულსა, ყოველივე სიხარულსა, ცხოვრების 

სიტკბოებასა და თვით სიცოცხლეზეც კი. 

იგი დადუმდა. ელოდი წყნარი სიამოვნებისათვის იყო შექმნილი; დიდი ხანია 

შიშობდა, ტრაგიკული მიჯნურის კოცნის ვნებიან შეგრძნებებთან სისხლიანი 

სურათები არ შეეერთებინა: არაფერი არ უპასუხა. ევარისტმა, როგორც მწარე ფიალა, 

ისე შესვა ახალგაზრდა ქალის დუმილი. 



- ხომ ხედავ, ელოდი: ჩვენ დამხობილნი ვართ; ჩვენი საქმე ჩვენვე ჩაგვყლაპავს. ჩვენი 

დღეები, ჩვენი საათები თითქო წელიწადებია. მე უკვე ერთი საუკუნე ვიცოცხლე. 

შეხედე ამ შუბლს! განა ეს შეყვარებულის შუბლია? სიყვარული!.. 

- ევარისტ, შენ ჩემი ხარ, არ გაგიშვებ; თავისუფლებას ვერ დაგიბრუნებ. 

ქალის სიტყვებში მსხვერპლის ხმა ისმოდა; ვაჟმა ეს იგრძნო, თვითონ ქალმაც კი 

იგრძნო. 

- ელოდი, შეგიძლია თუ არა ერთ დღეს დაამოწმო, რომ მე ერთგულად ვასრულებდი 

ვალდებულებას, პატიოსანი გული და წმინდა სული მქონდა; რომ სხვა გულისთქმა 

არ მქონია, გარდა საზოგადოებრივი კეთილდღეობისა, რომ ბუნებით მგრძნობიარე 

და ნაზი ვიყავი? იტყვი თუ არა, მან შეასრულა თავისი ვალდებულებაო? მაგრამ არა! 

შენ ამას არ იტყვი; და არც გთხოვ ამის თქმას. გაჰქრეს ჩემი ხსოვნა! ჩემი დიდება 

ჩემსავე გულშია, სირცხვილი გარს მარტყია. თუ გიყვარვარ, ჩემი სახელი საუკუნო 

დუმილში შეინახე. 

რვა თუ ცხრა წლის ბავშვი სალტეს აგორებდა და ფეხებში ეცა გამლენს. 

მან იგი უცბად ხელში აიყვანა: - ბავშვო, შენ თავისუფალი, ბედნიერი იქნები, როცა 

გაიზრდები და ამას შეჩვენებულ გამლენს უნდა უმადლოდე. მე სასტიკი ვარ, რათა 

შენ ბედნიერი იქნე. მე ბოროტი ვარ, რათა შენ კეთილი იქნე. მე შეუბრალებელი ვარ, 

რათა ხვალ ფრანგებმა ერთმანეთი გადაჰკოცნონ და სიხარულის ცრემლები 

დააფრქვიონ. 

ბავშვი გულზე მიიხუტა: - პაწია ბავშვო, როცა მამაკაცი გახდები, ჩემი წყალობით 

იქნები უმწიკვლო და ბედნიერი; მაგრამ თუ ოდესმე ჩემი სახელი გაიგონე, შეჩვენებას 

გამომიგზავნი. 

როგორც კი ბავშვმა თავი დააღწია, მაშინვე შეშინებული დედისაკენ გაიქცა, 

რომელმაც მის გასათავისუფლებლად მოირბინა. 

ეს ახალგაზრდა, თეთრ ბატისტში გამოწყობილი ქალი ლამაზი და 

არისტოკრატიულად ლაზათიანი იყო: ბავშვი ამაყად გაატარა. 

გამლენი მოიღუშა და ელოდის მიუბრუნდა: - ბავშვი გადავკოცნე, შეიძლება 

დედამისი გილიოტინაზე გამეგზავნა. 

და უცებ წამოდგა და ჩქარის ნაბიჯით გაიარა ხეივანი. 

ელოდი ერთს წუთს უმოძრაოდ იჯდა, თავდახრილი, გაშტერებული. შემდეგ 

წამოვარდა და საყვარელს გამოუდგა; ტყის ლანდალივით მძვინვარე და 

თმაგაწეწილი იყო; ვაჟს ისე ეცა, თითქო გაგლეჯა უნდაო და ისე დაიყვირა, თითქო 

სისხლი და ცრემლები ახრჩობენო: - ჩემო საყვარელო, მეც გამგზავნე გილიოტინაზე; 

უბრძანე, რომ მეც თავი მომჭრან! 

და თითქო კისერზე ნაჯახი იგრძნო, მთელი მისი სხეული დადნა შიშის ძრწოლისა 

და ვნებისაგან. 

26. 



ერთს საღამოს, როცა ტერმიდორის მზე სისხლისფერ ძოწეულში ეხვეოდა, პირქუში 

და დაღონებული ევარისტი დახეტიალობდა მარბეფის ბაღში, რომელიც ეროვნულ 

საკუთრებად იყო გამოცხადებული და უქმი პარიზელების სასეირნო ადგილად 

გადაიქცა. მოსეირნეები იქ ლიმონათსა და ნაყინს შეექცეოდნენ; იქ იყო კარუსელი და 

ტირი ახალგაზრდა პატრიოტებისათვის. ხის ქვეშ ძონძებიანი და შავქუდიანი 

სავოელი[146] ბიჭი იდგა, გუდა-სტვირს უკრავდა და ზაზუნას აცეკვებდა. მათ 

მიუახლოვდა ახალგაზრდა, მოქნილი კაცი, რომელსაც ლურჯი ტანისამოსი ეცვა, 

შეპუდრული თმა ჰქონდა და დიდი ძაღლი ახლდა; ის ყურს უგდებდა ამ სოფლურ 

მუსიკას. ევარისტმა რობესპიერი იცნო. შეამჩნია, რომ ფერმკრთალი და გამხდარი 

იყო და სახეზე ნაოჭები გასჩენოდა. გამლენმა გაიფიქრა: „რამდენმა შრომამ და 

რამდენმა ტანჯვამ დასტოვა კვალი მის შუბლზე? რა სამძიმოა კაცობრიობის 

ბედნიერებისათვის მუშაობა! რას ფიქრობს ამ წუთში? ავიწყებინებს თუ არა 

ყოველდღიურ საზრუნავ საქმეს ამ მთიელის გუდასტვირის ხმა? ფიქრობს თუ არა, 

რომ სიკვდილთან ხელშეკრულება აქვს დადებული და მოახლოებულია უკანასკნელი 

ჟამი? გადაწყვეტილი აქვს თუ არა საყოველთაო ხსნის კომიტეტში დაბრუნდეს, 

საიდანაც გამოვიდა, იმიტომ რომ ვეღარ გაუძლო აჯანყებულ უმრავლესობას, 

რომელიც წინააღმდეგობას უწევდა მას, კუტონსა და სენ-ჟიუსტს? ამ განუჭვრეტელი 

ნიღბის უკან რა იმედები და რა შიში იმალება?“ 

მაქსიმილიანმა ბიჭს გაუღიმა, წყნარი ალერსიანი ხმით რამდენიმე კითხვა მისცა 

სამშობლო ხეობასა, ქოხსა და დედ-მამაზე. შემდეგ ვერცხლის ფული მისცა და წავიდა; 

რამდენიმე ნაბიჯი გადასდგა, უკან მოიხედა და ძაღლს დაუძახა, რომელიც 

აბურძგვნილ ზაზუნას უღრენდა. 

- ბრუნ! ბრუნ! 

შემდეგ მიიმალა ბნელ ხეივანში. 

მოკრძალების გამო გამლენი არ მიუახლოვდა ამ განმარტოებულ ადამიანს, მაგრამ 

როცა მისი გამხდარი სხეულის ფორმები ღამის სიბნელეში დაიკარგა, შემდეგი 

სიტყვით მიმართა: „მე შენი სევდა დავინახე, მაქსიმილიან; შენი აზრი გავიგე. შენი 

მელანქოლია, შენი დაღლილობა, შენი შეძრწუნებული სახე, მთელი შენი არსება 

იძახის: „დაე, ტერორი შესწყდეს და ძმობა დამყარდეს! ფრანგებო, შეერთდით, 

იყავით სათნონი და გულკეთილნი. გიყვარდეთ ერთმანეთი...“ ჰო, და ძალიან კარგი! 

მე ვემსახურები შენს განზრახვებს; დაგეხმარები, რომ შენ შეძლო მთელი სიბრძნისა 

და გულკეთილობის გამოჩენა, სამოქალაქო ქიშპობის დაცხრობა, ძმათ საჟლეტი 

ბრძოლის ჩაქრობა, ჯალათის გადაქცევა მებაღედ, რათა მან ადამიანების თავის 

მაგივრად მხოლოდ კომბოსტოს თავები სჭრას. ტრიბუნალში ჩემს ამხანაგებთან 

ერთად შეთქმულებსა და მოღალატეებს მოვსპობ და ამით ნიადაგს მოვამზადებ 

შეწყალებისათვის. ჩვენ გავაორკეცებთ სიფხიზლესა და სისასტიკეს. ვერც ერთი 

დამნაშავე ვერ გაგვექცევა. და როცა ნაჯახის ქვეშ უკანასკნელი მტრის თავი დაეცემა, 

შენ, სამშობლოს მამაო, შეგეძლება სულგრძელობა გამოიჩინო და საფრანგეთში 

უმანკოება და სათნოება გაამეფო“. 

„მოუსყიდავი ადამიანი“ უკვე შორს იყო. მას გზა გადაუჭრა ორმა მრგვალქუდიანმა 

და ნანკინის შარვლიანმა მამაკაცმა. ერთი მათგანი ველური შეხედულებისა იყო, 

მაღალი, გამხდარი, თვალბისტიანი და ტალიენსა ჰგავდა. განზე გადმოხედეს, თითქო 



ვერც იცნეს და ჩაიარეს. როცა ცოტათი მოშორდნენ, ერთმა დაბალი ხმით 

ჩაიბუტბუტა: - აი, ჩვენი მეფე, პაპი, ღმერთი. ჰო, იგი ჩვენი ღმერთია. და კატერინა 

ტეო[147] მისი წინასწარმეტყველია. 

- დიქტატორო, მოღალატევ, მტარვალო! ბრუტოსები კიდევ მოიპოვებიან. 

- თრთოდე, არამზადავ! ტარპეის კლდე ახლოა კაპიტოლთან. მათ რობესპიერის 

ძაღლი მიუახლოვდა. ისინი დადუმდნენ და ნაბიჯს მოუჩქარეს. 

27. 

შენ გძინავს, რობესპიერ! ჟამმა დაჰკრა, ძვირფასი დრო გარბის... 

ბოლოს, 8 ტერმიდორს კონვენტში „მოუსყიდავი ადამიანი“ ადგა და ლაპარაკობს. 31 

მაისის მზეო, ამოხვალ თუ არა მეორეჯერ? გამლენი ელის, იმედოვნებს: რობესპიერი 

შეგინებულ სკამებს გაათავისუფლებს ამ კანონმდებლობისაგან, რომელნიც უფრო 

დამნაშავენი არიან, ვიდრე ფედერალისტები, უფრო საშიშნი, ვიდრე დანტონი... არა, 

ჯერ კიდევ ადრეა. „მე არ შემიძლია, ამბობს რობესპიერი, სავსებით ფარდა ავხადო ამ 

უკანონობის ღრმა საიდუმლოებას.“ და დაკლაკნილი ელვა არც ერთს შეთქმულს არ 

მოხვედრია, ყველანი კი დააფრთხო; ანგარიშობდნენ, დაახლოებით სამოცი კაცი ვერ 

ბედავს საკუთარ ლოგინში დაძინებასო. მარატი მოღალატეებს ასახელებდა, ან 

თითით უჩვენებდა. „მოუსყიდავი“ ყოყმანობს და ამ წუთიდან თვითონ იქცევა 

ბრალდებულად... 

საღამოს იაკობინელების კლუბში დარბაზი, დერეფნები, ეზო სავსეა ხალხით. 

რობესპიერი იმ სიტყვას კითხულობს, რომელიც კონვენტმა საშინელი დუმილით 

მოისმინა, ხოლო აქ მქუხარე ტაშს იწვევს. 

- ეს ჩემი ანდერძია, - თქვა ამ ადამიანმა, - თქვენ დაინახავთ, რომ შეუშფოთებლად 

შევსვამ სამსალას. 

- მეც შენთან შევსვამ, - უპასუხა დავიდმა. 

- ყველანი, ყველანი შევსვამთ! - წამოიძახეს იაკობინელებმა და დაიშალნენ ისე, რომ 

არაფერი გადაუწყვეტიათ. 

იმ დროს, როცა „სამართლიანი ადამიანის“ მკვლელობა მზადდებოდა, ევარისტს 

ეძინა, როგორც მოციქულებს ზეთისხილის ბაღში. მეორე დღეს ტრიბუნალში წავიდა, 

სადაც ორს სექციას სხდომა ჰქონდა. მისი სექცია სენ-ლაზარის შეთქმულების 

ოცდაერთ მონაწილეს ასამართლებდა; ამ დროს ახალი ამბავი მოვიდა: „კონვენტმა 

ექვსი საათის მსჯელობის შემდეგ დეკრეტით სამართალში მისცა მაქსიმილიან 

რობესპიერი, კუტონი, სენ-ჟიუსტი და მათთან ერთად ოგიუსტენ რობესპიერი და 

ლება, რომელთაც განაცხადეს, ბრალდებულთა ბედს ვინაწილებთო. ხუთივე 

ბრალდებული დაჭერილია“. 

მეზობელ დარბაზში მეორე სექციის თავმჯდომარეს, მოქალაქე დიუმას სხდომის 

დროს ატუსაღებენ, მაგრამ სხდომა გრძელდება. ისმის ნაბათის ხმა. 

ევარისტი კომუნიდან ბრძანებას ღებულობს, ქალაქის თვითმართველობაში მივიდეს 

მთავარ საბჭოში მონაწილეობის მისაღებად. ზარებისა და დაფდაფების ხმაურობაში 



ის ამხანაგებს თავის განაჩენს უტოვებს და შინ მირბის, რათა დედას გამოეთხოვოს და 

თავისი სამფეროვანი შარფი მოიხვიოს. ტიონვილის მოედანი ცარიელია, სექცია ვერ 

ბედავს, ვერც კონვენტის მხარეზე, ვერც მის წინააღმდეგ გამოსვლას. ადამიანები 

კედლებს ეკვრიან, ხეივნებში იმალებიან, სახლებში შედიან. საყვირებისა და 

დაფდაფის ხმის საპასუხოდ მოხურული დარაბებისა და ჩაკეტილი ურდულების ხმა 

გაისმის. მოქალაქე უფროსი დიუპონი თავის დუქანში მიიმალა; მეკარე რემაკლმა 

ბარიკადა გააკეთა თავის კიბის ქვეშ. პაწია შეშინებულ ჟოზეფინას მუტონი 

ჩაუხუტებია. მოქალაქე გამლენის ქვრივი სანოვაგის გაძვირებას უჩივის და ყოველივე 

ბოროტების მიზეზად თვლის. კიბის ასავალთან ევარისტი გულამოვარდნილ 

ელოდის ხვდება, რომელსაც შავი კულულები ეკვროდა გაოფლილ კისერზე. 

- ტრიბუნალში გეძებე. ორი წუთით გამომასწარი. სად მიდიხარ? 

- რატუშაში. 

- იქ არ წახვიდე. თავს დაიღუპავ: ანრიო დაჭერილია... სექციები არ გამოვლენ. 

რობესპიერის დასაყრდენი „შუბების სექცია“ დაწყნარებულია. მე ეს ვიცი: მამაჩემი 

მისი წევრია. თუ რატუშაში წახველი, თავს დაიღუპავ უსარგებლოდ. 

- შენ გინდა, რომ მე სიმხდალე გამოვიჩინო? 

- პირიქით, ვაჟკაცობა იქნება, თუ კონვენტის ერთგულებას გამოიჩენ და კანონს 

დაემორჩილები. 

- კანონი მკვდარია, როცა ბოროტმოქმედნი დღესასწაულობენ. 

- ევარისტ, ყური დაუგდე შენს ელოდის: ყური დაუგდე შენს დას, გვერდზე მიუჯექი, 

იგი დაამშვიდებს შენს აფორიაქებულ სულს. 

ვაჟმა ქალს შეხედა: არასოდეს არ სჩვენებია ასე სასურველი; არასოდეს ეს ხმა ასე 

ვნებიანი და დამაჯერებელი არ ყოფილა. 

- ორი ნაბიჯი, მხოლოდ ორი ნაბიჯი, ჩემო მეგობარო! 

ქალმა ვაჟი ძალით წაათრია გაზონისკენ, სადაც ჩამოღებული ძეგლის კვარცხლბეკი 

იყო დარჩენილი. გარშემო სკამები იდგა, ზედ მოსეირნეები ისხდნენ. მეწვრილმანე 

დედაკაცი ბაფთებს ყიდდა; სასმელების გამყიდველი ზარს აწკარუნებდა; პაწია 

გოგოები სილაზე თამაშობდნენ. მდინარის ნაპირას, ფერდობზე, მეთევზეები 

უმოძრაოდ იდგნენ ანკესებით ხელში. ქარიშხალი ახლოვდებოდა, ცა დაბურული 

იყო. გამლენი ჯებირზე იყო გადახრილი, თვალები გემის ცხვირივით წაშვერილი 

კუნძულისთვის მიეპყრო და ქარის მიერ აკვნესებულ ხეების კენწეროებს უგდებდა 

ყურს. მისი სული გამსჭვალული იყო სიმშვიდისა და განმარტოების 

დაუსრულებელი სურვილით. 

და მას ყურში ჩაესმა ელოდის ხმა, რომელიც თითქო მისი აზრის გამოძახილი იყო. 

- გახსოვს თუ არა, ყანები რომ დაინახე და სურვილი დაგებადა მომრიგებელი 

მოსამართლე გამხდარიყავი რომელიმე პატარა სოფელში? ეს ბედნიერება იქნებოდა. 



მაგრამ ხეების შრიალსა და ქალის ლაპარაკში მას შორეული ნაბათის, დაფდაფის, 

ცხენების თქარა-თქურისა და ზარბაზნების ხრიალის ხმა მოესმა. 

მის მახლობლად ახალგაზრდა კაცი მოხდენილად ჩაცმულ ქალს ეუბნებოდა: - 

გაიგეთ ახალი ამბავი? ოპერა „კანონის ქუჩაზე“ გადაუტანიათ. 

მაგრამ ხალხმა უკვე ყოველივე იცოდა; ჩურჩულით იმეორებდნენ რობესპიერის 

სახელს, იმიტომ რომ კიდევ ეშინოდათ. ხოლო ქალები, რომელთაც ესმოდათ, რომ 

იგი დაემხო, ღიმილს მალავდნენ. 

ევარისტ გამლენმა ხელი ჩასჭიდა ელოდის ხელს, მაგრამ უცებ უკუაგდო: - 

მშვიდობით! მე შენ ჩემი საშინელი ბედისწერის თანაზიარი გაგხადე, შენი ცხოვრება 

სამუდამოდ დავდაღე. მშვიდობით. შეეცადე, დამივიწყო! 

ყველაზე მეტად ამას გთხოვ, - უთხრა ქალმა, - შინ ნუ დაბრუნდები ამაღამ: „მხატვარ 

ამურში“ მოდი. ზარს ნუ დარეკ: კენჭი ესროლე ჩემს დარაბებს. თვითონ ჩამოვალ 

კარის გასაღებად და ჭერში დაგმალავ. 

- შენ ან გამარჯვებულს მნახავ, ან ვერასოდეს ვეღარ მნახავ, მშვიდობით. 

როცა რატუშას მიუახლოვდა, რევოლუციის დიდი დღეების დამახასიათებელი 

ხმაურობა გაიგონა. გრევის მოედანზე იარაღს აჩხარუნებდნენ, შარფები 

ფრიალებდნენ, სამხედრო ტანსაცმელი ელვარებდა. ანრიოს ზარბაზნების ბატარეა 

დაინახა. საპატიო კიბე აიარა, საბჭოს დარბაზში შევიდა და დამსწრეთა სიას ხელი 

მოაწერა. კომუნის მთავარი საბჭოს დამსწრე წევრებმა ერთსულოვნად კონვენტიდან 

განდევნილთა სასარგებლოდ მისცეს ხმა. 

ქალაქის მერმა ადამიანის უფლებათა ფიცარი მოატანინა და ის მუხლი წაიკითხა, 

სადაც ნათქვამია: „როცა მთავრობა ხალხის უფლებებს ლახავს, აჯანყება უწმინდესი 

და აუცილებელი ვალდებულებაა“. და პარიზის პირველი ხელისუფალი აცხადებს, 

რომ კონვენტის მიერ მოხდენილ სახელმწიფო გადატრიალებას კომუნა სახალხო 

აჯანყებას უპირდაპირებსო. 

მთავარი საბჭოს წევრები ფიცს სდებენ, პოსტებზე დავიხოცებითო. ორ მუნიციპალურ 

ოფიცერს გრევის მოედანზე გზავნიან, რათა ხალხს მოუწოდონ, მათ შეუერთდნენ 

სამშობლოსა და თავისუფლების სახსნელად. 

საბჭოს წევრები ერთმანეთს ეძებენ, ახალ ამბებს კითხულობენ, რჩევას იძლევიან. მათ 

შორის ცოტაა ხელოსანი. აქ შეკრებილი კომუნა გაწმენდილი იყო იაკობინელების 

მიერ: აქ იყვნენ რევოლუციური ტრიბუნალის მსაჯულები და ნაფიცები, მხატვრები, 

როგორც, მაგალითად, ბოვალე და გამლენი, რანტიები და მასწავლებლები, 

შეძლებული ბურჟუები, დიდვაჭრები შეპუდრული თმითა და ძეწკვიანი ღიპით; 

იშვიათია ხის ქოშები, კარმანიოლები და წითელი ჩაჩები. წვრილი ბურჟუები ბევრია, 

ისინი თავგამოდებული ხალხია. მაგრამ კაცი რომ დაუფიქრდეს, მათ გარდა პარიზში 

ცოტაა ნაღდი რესპუბლიკელი. ისინი რატუშაზე დგანან, როგორც სალ კლდეზე; 

გარშემო გულგრილობის ოკეანეა. 

თავდაპირველად კარგი ცნობები მოდის. სატუსაღოებმა, სადაც კონვენტის 

განდევნილები იყვნენ დამწყვდეულნი, კარები გააღეს და თავიანთი მსხვერპლები 



გამოუშვეს. ოგიუსტენ რობესპიერი თვითმმართველობაში პირველი მოვიდა ფორსის 

სატუსაღოდან: მას ტაშის ცემით შეხვდნენ. რვა საათზე ცნობა მოდის, მაქსიმილიანი, 

დიდი ხნის ყოყმანის შემდეგ კომუნაში მოდისო. მას ელიან; აი, ჩქარა მოვა, მოვიდა 

კიდეც. საშინელი ტაშის ქუხილი აზანზარებს ძველი მუნიციპალური სასახლის 

თაღებს; იგი ათიოდე კაცს შემოჰყავს ხელზე აყვანილი. ეს გამხდარი, სუფთა, 

ლურჯტანისამოსიანი და ყვითელშარვლიანი კაცი სწორედ რობესპიერი არის. თავის 

ადგილს იჭერს და ლაპარაკს იწყებს. 

მის მოსვლისთანავე საბჭო განკარგულებას სცემს, კომუნის სასახლის ფასადი 

გაჩირაღდნებულ იქნას. აქ თვით რესპუბლიკის იდეა არის სხდომაზე. რობესპიერი 

ლაპარაკობს, ლაპარაკობს წვრილი ხმით, მოხდენილად. ლაპარაკობს სუფთად, 

ენაწყლიანად. დამსწრეები , რომელთაც სიცოცხლე ხიფათში ჩააგდეს მისი 

გულისთვის, შეძრწუნებულნი ხედავენ, რომ ეს სიტყვების, კომიტეტების, ტრიბუნის 

კაცია, მოკლებული ჩქარი გადაწყვეტილებისა და რევოლუციური მოქმედების ნიჭს. 

სათათბირო ოთახში შეჰყავთ. ახლა ყველანი ერთად არიან ეს სახელოვანი 

განდევნილები: ლება, სენ-ჟიუსტი, კუტონი. რობესპიერი ლაპარაკობს. უკვე შუაღამეს 

გადაცილებულია. იგი ისევ ლაპარაკობს. ამ დროს გამლენი სათათბირო ოთახში დგას, 

შუბლი ფანჯრის მინაზე აქვს მიჭდობილი და შეშფოთებული თვალით ღამის 

სიბნელეში იცქირება. ჭრაქები ბოლავენ, სასახლის წინ ანრიოს ზარბაზნების 

ბატარეებია ჩამწკრივებული, ბნელ მოედანზე გაურკვეველი, მოუსვენარი ბრბო 

მოძრაობს. ნაშუაღამევის პირველის ნახევარზე ვანერის ქუჩიდან ლამპრიანი 

ადამიანები ჩნდებიან, რომელნიც გარს არტყიან კონვენტის დელეგატს: მას ხარისხის 

მაჩვენებელი ნიშნები აქვს გაკეთებული; ქაღალდს შლის და მოწითალო სინათლეზე 

კონვენტის დეკრეტს კითხულობს, რომლითაც კანონგარეშე ცხადდებიან 

აჯანყებული კომუნის წევრები, მთავარი საბჭოს წევრები, რომელნიც მათ ემხრობიან 

და მოქალაქეები, რომელნიც მათს მოწოდებას გაჰყვებიან. 

კანონის გარეშე გამოცხადება, სიკვდილი განუსჯელად! ეს იდეა 

თავგამოდებულებსაც კი აკრთობს. გამლენი გრძნობს, რომ შუბლი ეყინება; იგი 

ხედავს, რომ ბრბო აჩქარებული ნაბიჯით სტოვებს გრევის მოედანს. 

და როცა უკან იხედება, ამჩნევს, რომ დარბაზი, სადაც ამ ორიოდე წუთის წინათ 

წევრები უჰაეროდ იხრჩობოდნენ, თითქმის დაცარიელებულია. 

მაგრამ ამაოდ გაიქცნენ: მათ ხომ ხელი აქვთ მოწერილი. ორი საათია. „მოუსყიდავი 

ადამიანი“ მეზობელ დარბაზში თათბირობს კომუნასა და განდევნილ 

წარმომადგენლებთან ერთად. 

გამლენი სასოწარკვეთილად იცქირება ჩაბნელებულ მოედნისკენ. ფანრების 

სინათლეზე ხედავს, რომ ხის ბიჯგები, რომელნიც მეწვრილმანის დუქნის ფარდულს 

აკავებენ, ერთმანეთს ეჯახებიან; ქუჩის სანათურები ქანაობენ და ციმციმებენ. დიდი 

ქარი ამოვარდა. ერთი წუთის შემდეგ ქარიშხალი იწყება: მოედანი სრულიად 

ცარიელდება: ვინც საშინელმა დეკრეტმა არ განდევნა, რამდენიმე წყლის წვეთი 

ჰფანტავს. ანრიოს ზარბაზნები მიტოვებულია. და როცა ელვის სინათლეზე ანტუანის 

ქუჩიდან და სენის ნაპირებიდან კონვენტის მომხრე ჯარი ჩნდება, კომუნის სასახლის 

მიდამოები სრულიად დაცარიელებულია. 



ბოლოს მაქსიმილიანმა გადასწყვიტა, „შუბების სექციას“ მიმართოს კონვენტის 

დეკრეტის გამო. 

მთავარი საბჭო ბრძანებას სცემს, რომ ხმლები, დამბაჩები და თოფები მოიტანონ. 

მაგრამ შენობაში იარაღის, ნაბიჯების და დამტვრეული შუშების ხმაურობა ისმის. 

კონვენტის ჯარი ნიაღვარივით წალეკავს სათათბირო დარბაზს და საბჭოს ოთახში 

შეიჭრება. გაისმის თოფის ხმა: გამლენი ხედავს, რომ ყბამომტვრეული რობესპიერი 

წაიქცა. თვითონ გამლენმა დანა ამოიღო, ექვს სუდ ღირებული დანა, რომლითაც 

შიმშილობის დროს პურს სჭრიდა საწყალი დედისთვის და რომელიც ერთ მშვენიერ 

საღამოს ელოდის მუხლზე ედო, როცა საწინდარს თამაშობდნენ ორანჟის ფერმაში. 

დანას ხსნის და უნდა გულში ჩაიცეს: პირი მკერდის ძვალს ხვდება, იკეცება და ორ 

თითს სჭრის. გასისხლიანებული გამლენი ძირს ეცემა. უმოძრაოდ წევს, მაგრამ 

იტანჯება აუტანელი სიცივის გამო და საშინელი ბრძოლის არევდარევაში ფეხებით 

ითელება. უცებ გარკვეულად ახალგაზრდა დრაგონის ანრის ყვირილი ესმის: - 

მტარვალი აღარ არის; მისი დამქაშები განადგურებულნი არიან. რევოლუცია 

განაგრძობს თავის დიდებულ და შემაძრწუნებელ მსვლელობას. 

გამლენს გული წაუვიდა. 

დილის შვიდ საათზე კონვენტის მიერ გამოგზავნილმა დოსტაქარმა მკერდი და ხელი 

შეუხვია. კონვენტი დიდი ყურადღებით ექცეოდა რობესპიერის თანამოაზრეებს: არ 

უნდოდა, რომ რომელიმე მათგანი გილიოტინას გაქცეოდა. მხატვარი, ყოფილი 

ნაფიცი მსაჯული, კომუნის მთავარი საბჭოს ყოფილი წევრი საკაცეთი გადაიტანეს 

კონსიერჟერის სატუსაღოში. 

28. 

ათ ტერმიდორს, როცა ევარისტს ციებცხელებიანი ძილის შემდეგ, თითქო 

მუჯლუგუნი ჰკრესო, სატუსაღოს ტახტზე გამოეღვიძა, იგი აუტანელმა კაეშანმა 

მოიცვა. პარიზი, თითქო რაღაც უზარმაზარი, ტურფა არსება ყოფილიყოს, მზეს 

უცინოდა; რობესპიერის დაცემის გამო ტუსაღებში იმედი იღვიძებდა; ვაჭრები 

მხიარულად აღებდნენ დუქნებს, ბურჟუები თავიანთ თავს უფრო მდიდრად 

გრძნობდნენ, ახალგაზრდა კაცები უფრო ბედნიერად, ქალები უფრო მშვენიერად. 

მხოლოდ ერთი მუჭა იაკობინელები, რამდენიმე შეფიცული მღვდელი და რამდენიმე 

ხნიერი დედაკაცი კანკალებდა, როცა ხედავდნენ, რომ ხელისუფლება ბოროტი და 

გარყვნილი ადამიანების ხელში გადადიოდა. რევოლუციური ტრიბუნალის 

დელეგაცია, რომელიც საზოგადოებრივი ბრალმდებელისა და ორი მსაჯულისაგან 

შესდგებოდა, კონვენტში წავიდა, რათა შეთქმულთა დატუსაღება მიელოცა. 

კონვენტმა გადასწყვიტა, ეშაფოტი ხელახლა რევოლუციის მოედანზე ამართულიყო. 

უნდოდათ, რომ მდიდარ, მორთულ ადამიანებს, ლამაზ ქალებს თავის შეუწუხებლად 

დაენახათ რობესპიერის დასჯა, რომელიც ამავე დღეს უნდა მომხდარიყო. 

დიქტატორი და მისი თანამოაზრეები კანონგარეშე იყვნენ გამოცხადებულნი: საკმაო 

იყო, რომ მათი პიროვნება ორ მუნიციპალურ ოფიცერს დაედასტურებია და ისინი 

უშუალოდ ჯალათს გადაეცემოდნენ. მაგრამ ერთი დაბრკოლება იბადებოდა: 

პიროვნების ცნობა არ შეიძლებოდა ამგვარად გაფორმებულიყო, იმიტომ, რომ მთელი 

კომუნა კანონგარეშე იყო გამოცხადებული. კონვენტმა გადასწყვიტა პიროვნების 

დადასტურება ორი ჩვეულებრივი მოწმის შემწეობით მომხდარიყო. 



როცა ტრიუმვირები[148] და მათი თანამოაზრეები დასასჯელად მიჰყავდათ, 

აღტაცებული და გააფთრებული ბრბო ყვიროდა, ილანძღებოდა, იცინოდა, ცეკვავდა, 

მეორე დღეს, როცა ევარისტი ცოტათი მოღონიერდა და ფეხზე დადგომა შეძლო, 

ჯურღმულიდან გამოიყვანეს, ტრიბუნალში მიიყვანეს და ესტრადაზე დასვეს, სადაც 

მის თვალწინ ამდენმა სახელოვანმა და უცნობმა მსხვერპლმა გაიარა. იქ ახლა მასთან 

ერთად სამოცდაათი ბრალდებული იყო, უმეტეს ნაწილად, კომუნის წევრები და 

რამდენიმე ნაფიცი მსაჯული, კანონგარეშე გამოცხადებული გამლენივით. მან შეხედა 

თავის სკამს, ქაღალდების გროვას, რომელსაც იგი ჩვეულებრივ იდაყვს აყრდნობდა, 

იმ ადგილას, საიდანაც ამდენ უბედურ ადმიანში შიშის ძრწოლა გამოიწვია; დიდი 

ხანი არ გასულა მას შემდეგ, რაც იქ დაჯდა და იძულებული იყო ჟაკ მობელის, 

ფორტუნე შასანის, მორის ბროტოს შეხედვა აეტანა ან კიდევ მუდარით აღსავსე 

თვალები მოქალაქე ქალ ლუიზა როშმორისა, რომელმაც იგი ნაფიც მსაჯულად 

დაანიშვნია, მან კი სამაგიერო სიკვდილის განაჩენით გადაუხადა. იმ ესტრადის 

ზემოთ, სადაც ხავერდიანი წითელი ხის სავარძლებში მსაჯულები ისხდნენ, მან 

ხელახლა დაინახა შალიეს და მარატის ბიუსტები და აგრეთვე ბრუტოსის ბიუსტიც, 

რომელიც ერთხელ თავის სიტყვაში დაიმოწმა. არაფერი არ გამოცვლილა, არც 

კედლის ქაღალდზე დახატული ნაჯახები, წნელის კონები და წითელი ჩაჩები, არც 

წინდის მქსოველი კეკელა ქალები, რომელნიც ლანძღვა-გინებით აცილებდნენ 

სასიკვდილოდ მიმავალთ, არც უჯიათი, შრომის მოყვარე ფუკიე-ტენვილი, რომელიც 

გულმოდგინედ ალაგებდა კაცისმკვლელის ქაღალდებს და, როგორც სანიმუშო 

მსაჯულს შეეფერება, თავის გუშინდელ მეგობარს ეშაფოტზე აგზავნიდა. 

მოქალაქე რემაკლმა, თერძმა - მეკარემ, და უფროსმა დიუპონმა, დურგალმა 

ტიონვილის მოედნიდან და „ახალი ხიდის“ სექციის ზედამხედველობის კომიტეტის 

წევრმა, დაამოწმეს მხატვრის, ყოფილი ნაფიცი მსაჯულის, კომუნის მთავარი საბჭოს 

ყოფილი წევრის, გამლენის (ევარისტის) პიროვნება. გასამრჯელოდ სექციიდან ასი 

სოლის ასიგნაცია მიიღეს; მაგრამ, რადგან ბრალდებულთან მეზობლობისა და 

მეგობრობის ურთიერთობა ჰქონდათ, რცხვენოდათ მისი შეხედვა. ამას გარდა, 

ცხელოდა კიდეც: მათ მოწყურდათ და საჩქაროდ წავიდნენ თითო ჭიქა ღვინის 

დასალევად. 

გამლენი ძლივს ავიდა ფორანზე. ბევრი სისხლი ჰქონდა დაკარგული და ჭრილობა 

სასტიკად სტანჯავდა. მეეტლემ ჯაგლაგ ცხენს მათრახი შემოჰკრა და გაარღვია ბრბო, 

რომელიც სტვენდა და ლაზღანდარობდა. 

დედაკაცები, რომელნიც გამლენს იცნობდნენ, გაიძახოდნენ: - წაეთერი, სისხლის 

მსმელო! კაცს ჰკლავდი თვრამეტი ფრანკის გულისთვის დღეში. 

- ... იგი აღარ იცინის: ხედავთ, როგორი ფერწასულია ეს მხდალი! 

ეს იგივე დედაკაცები იყვნენ, წინათ რომ ლანძღავდნენ შეთქმულებსა და 

არისტოკრატებს, ან კიდევ სწყევლიდნენ ზომიერებსა და უკიდურესებს - ყველას, 

ვისაც კი გამლენი და მისი ამხანაგები გილიოტინაზე გზავნიდნენ. 

ფორანმა მორფონდიუს სანაპირო ქუჩისაკენ შეუხვია, ნელა გაიარა ახალი ხიდი და 

მონეტის ქუჩა: რევოლუციის მოედნისკენ მიდიოდა, რობესპიერის ეშაფოტისკენ. 

ცხენი კოჭლობდა; მეეტლე ყოველ წუთში მათრახს უქნევდა. მხიარული, მოძრავი 

მაყურებლების ბრბო აფერხებდა ფორანის მსვლელობას. საზოგადოება ულოცავდა 



ჟანდარმებს, რომელნიც ცხენებს ძლივს აკავებდნენ. ონორეს ქუჩის კუთხეში 

ლანძღვა-გინება გაორკეცდა. ყმაწვილები, რომელნიც მოდის რესტორანებში ისხდნენ, 

ფანჯრებთან მიცვივდნენ ხელსახოცებით შეიარაღებულნი და დაიძახეს: - კაცის 

მჭამელებო, სისხლის მსმელებო! 

ერთ ადგილას ფორანი ნაგავში ჩაიფლა, რომელიც ამ შფოთიან დღეებში ვერ აეღოთ; 

ამან ოქროს ვარაყიანი ახალგაზრდობა მხიარულ გუნებაზე დააყენა: - ფორანი 

ჩაიფლა!...ნაკელში გადაჰყარეთ იაკობინელები! 

გამლენი ჩაფიქრდა და თითქო ყოველივე ნათლად გაიგო: „სამართლიანად ვკვდები, 

გაიფიქრა მან. სამართლიანია, რომ რესპუბლიკის ლანძღვა-გინებას ვისმენ, რაიცა 

მისთვის უნდა აგვეცილებია. ჩვენ სუსტნი ვიყავით: ჩვენ დამნაშავენი ვართ, რომ 

სიბრალული გამოვიჩინეთ. ჩვენ გავყიდეთ რეპუბლიკა. ეს ბედი სამართლიანად 

დავიმსახურეთ. თვით უმწიკვლო, წმინდა რობესპიერმა შესცოდა გულკეთილობისა, 

სულგრძელობის ზეგავლენით და თავისი შეცოდება თავისი ტანჯვით გამოისყიდა. 

მასავით მეც ვუღალატე რესპუბლიკას. იგი იღუპება; სამართალი მოითხოვს, რომ მეც 

მასთან ერთად მოვკვდე. მე სისხლი დავზოგე; დაე, ჩემი სისხლი დაიღვაროს! დაე, მე 

დავიღუპო! ეს დავიმსახურე...“ 

ამ აზრებში იყო წასული, როცა უცებ „მხატვარი ამურის“ წარწერა დაინახა. მის 

სულში სიმწრისა და სიტკბოების ნიაღვარი შეიჭრა. მაღაზია დაკეტილი იყო, ხოლო 

პირველი სართულის დარაბები მიხურული. როცა ფორანმა მარცხენა ფანჯარას, 

ცისფერი ოთახის ფანჯარას ჩაუარა, ქალის ხელმა, რომელსაც უსახელო თითზე 

ვერცხლის ბეჭედი ჰქონდა, დარაბა გამოაღო და გამლენისკენ წითელი მიხაკი 

ისროლა; მას შეკრული ხელებით არ შეეძლო ამ ყვავილის დაჭერა, მაგრამ მას თაყვანი 

სცა, როგორც იმ წითელი და სურნელოვანი ტუჩების სიმბოლოს, რომლითაც მისი 

პირი არაერთხელ დანამულა; მისი თვალები ცრემლით აივსო და ის მთლად ამ 

გამოთხოვებით იყო მოხიბლული, როცა რევოლუციის მოედანზე ამართული 

სისხლიანი ნაჯახი დაინახა. 

29. 

სენას ნივოზის ყინული მიჰქონდა. ტიულრის ბაღში აუზები, რუები, შადრევნები 

გაყინული იყო. ჩრდილოეთის ქარი ქუჩაში რთვილის ბუქს აყენებდა. ცხენები 

ნესტოებიდან თეთრ ორთქლს უშვებდნენ; მოქალაქეები ოპტიკოსების კარებზე 

თერმომეტრებს უცქეროდნენ. ნოქარი ფანჯრის მინებს სწმენდდა „მხატვარი 

ამურის“ მაღაზიაში, ხოლო ცნობისმოყვარეები მოდის ესტამპებს ათვალიერებდნენ: 

ერთ ესტამპზე რობესპიერი კაცის გულს სწურავდა თასში, თითქო ლიმონი 

ყოფილიყოს, რათა სისხლს დასწაფებოდა. სხვებზე დიდი ალეგორიული სიუჟეტები 

იყო გამოხატული, მაგალითად, „რობესპიერის ტიგროკრატია“, სადაც მტარვალი 

გველეშაპებსა, გველებსა, საშინელ ქმნილებებს უსევდა საფრანგეთს. გარდა ამისა, 

გამოფენილი იყო „რობესპიერის საშინელი შეთქმულება“, „რობესპიერის 

დატუსაღება“, „რობესპიერის სიკვდილი“. 

ამავე დღეს, ნასადილევს, „მხატვარ ამურში“ ფილიპ დემაი შევიდა კარტონით ხელში 

და მოქალაქე ჟან ბლეზს ახლად დახატული გრავიურა შეუტანა: „რობესპიერის 

თვითმკვლელობა“. გრავიორის გესლიანად დამცინავ საკვეთს რობესპიერი, 



რამდენადაც შესაძლებელი იყო, მახინჯად გამოეყვანა. ფრანგი ხალხი ჯერ კიდევ 

კბილმოკვეთილი არ იყო ყველა ამ ძეგლებით, რომელთაც რობესპიერის საშინელება 

და საზიზღროება უნდა გამოეხატათ: ამისდა მიუხედავად ესტამპების გამყიდველმა, 

რომელიც საზოგადოებას კარგად იცნობდა, დემაი გააფრთხილა, მერმისისთვის 

სამხედრო სიუჟეტებს მოგცემო. 

- ჩქარა გამარჯვებისა და დაპყრობისა, ხმლებისა, ჯიღებისა, გენერლების დახატვა 

დაგვჭირდება. დიდება გვწყურია. ამას ნათლად ვგრძნობ; ჩემი გული აჩქარებულად 

ცემს, როცა ჩვენი მამაცი ჯარების ამბავს ვისმენ. და როცა რაიმე გრძნობას განვიცდი, 

იშვიათია, რომ იგივე გრძნობა მთელმა ქვეყანამ არ განიცადოს. ჩვენ ახლა მხედრები 

და ქალები გვჭირია, მარსი და ვენერა. 

- მოქალაქე ბლეზ, შინ გამლენის ორი თუ სამი ნახაზი მაქვს, თქვენ რომ მომეცით 

ამოსაჭრელად. საჩქარო ხომ არ არის? 

- სრულიადაც არა. 

- მართლა, გამლენზე გამახსენდა: გუშინ ტამპლის ბულვარზე გავლის დროს ერთ 

ანტიკვარის დუქანში, რომელიც ბომარშეს სახლის პირდაპირ არის მოთავსებული, იმ 

უბედურის ყველა ტილო დავინახე. სხვათა შორის, იქვეა მისი „ორესტი და ელექტრა“. 

ორესტი თვით გამლენს წააგავს და, გარწმუნებ, რომ მართლაც მშვენიერია. თავი და 

ხელები საუცხოოა... ანტიკვარმა მითხრა, ამ ტილოებს სიამოვნებით მივყიდი ისეთ 

მხატვრებს, რომელნიც მას მასალად მაინც გამოიყენებენო... საბრალო გამლენი! 

შეიძლება მას პირველხარისხოვანი ნიჭი გამოეჩინა, პოლიტიკას რომ არ გაეტაცნა. 

- მას დამნაშავის სული ჰქონდა, - უპასუხა ბლეზმა. - მე მას სწორედ აქ ავხადე ნიღაბი 

იმ დროს, როცა თავის სისხლისმსმელ ინსტინქტებს ჯერ კიდევ აკავებდა. ეს 

ვეღარასოდეს მაპატია... აჰ, ერთი მუდრეგი ვინმე იყო. 

- საბრალო ბიჭი! გულწრფელი კი იყო; ფანატიკოსებმა დაღუპეს. 

- თქვენ მას არ იცავთ, დემაი, იმედია... - იმის დაცვა შეუძლებელია. 

- არა, მოქალაქე ბლეზ, იმის დაცვა მართლაც შეუძლებელია. 

და მოქალაქე ბლეზმა მხარზე ხელი დაჰკრა ლამაზ დემაის. 

- დროება შეიცვალა. ახლა შეიძლება „ბარბარუ“ გიწოდოთ, რაკი კონვენტმა უკან 

მოიწვია განდევნილები... იცით, რას ვფიქრობ: მოდით, შარლოტა კორდეს სურათი 

გამომიჭერით. 

მაღაზიაში მაღალი, ლამაზი, შავგვრემანი, ბეწვეულში გახვეული ქალი შემოვიდა და 

მოქალაქე ბლეზს მეგობრული უსიტყვო სალამი უძღვნა. ეს იყო ჟიული გამლენი; 

მაგრამ ამ შერცხვენილ გვარს აღარ ატარებდა: თავის თავს „მოქალაქე შასანის 

ქვრივს“ უწოდებდა და წამოსასხამის ქვეშ წითელი ტუნიკა ეცვა ტერორის დროის 

წითელი პერანგის პატივსაცემად. 

ჟიული თავდაპირველად ანტიპათიას გრძნობდა ევარისტის საყვარლისადმი: მას 

ეზიზღებოდა ყოველივე, რაც ძმას შეეხებოდა. მაგრამ ევარისტის სიკვდილის შემდეგ 

მოქალაქე ბლეზის ასულმა „მხატვარ ამურის“ სახლის მანსარდში მოათავსა 



უბედური დედა. ჟიულიც იქვე შეეკედლა; შემდეგ მოდების მაღაზიაში, 

ლომბარდების ქუჩაზე, ადგილი იშოვა. მისმა მოკლედ შეკრეჭილმა თმამ, 

არისტოკრატიულმა შეხედულებამ, სამგლოვიარო ტანისამოსმა, მოვარაყული 

ახალგაზრდობის თანაგრძნობა მოუპოვა. ჟან ბლეზმა, რომელიც როზა ტევენენმა 

თითქოს მიატოვა, მას თაყვანისცემა მიუძღვნა, რაიცა ქალმა მიიღო. მაგრამ ჟიულის, 

ისევე, როგორც ტრაგიკულ დღეებში, ახლაც უყვარდა მამაკაცის ტანისამოსის ტარება: 

სალუქი ვაჟკაცური ტანისამოსი შეაკერინა და ხშირად დიდი ჯოხით ხელში სევრის 

ან მედონის კაბარეში მიდიოდა სავახშმოდ რომელიმე მოდისტ ქალთან ერთად. ეს 

ვაჟკაცი ჟიული ჯერ კიდევ გლოვობდა იმ ახალგაზრდა აზნაურის დაღუპვას, 

რომლის გვარსაც ატარებდა; და თავის მწუხარების გასაქარვებლად ხშირად ხალხს 

უსევდა იაკობინელებს და „ჰკა მაგათო“, გაიძახოდა. ქალს ცოტა დრო რჩებოდა 

დედისათვის, რომელიც მარტოდმარტო იჯდა ოთახში, მთელი დღე ლოცვებს 

ბუტბუტებდა და იმდენად განადგურებული იყო ვაჟის ტრაგიკული დასასრულით, 

რომ მწუხარებასაც ვეღარ გრძნობდა. ჟიული ელოდის ერთგული მეგობარი გახდა, 

ელოდიც კარგად შეეთვისა თავის „დედინაცვალს“. 

- სად არის ელოდი? - იკითხა მოქალაქე შასანის ქვრივმა. 

ჟან ბლეზმა ანიშნა, არ ვიციო. მან ეს არასოდეს არ იცოდა: ეს მისი ყოფაქცევის წესი 

იყო, რომელსაც მტკიცედ იცავდა. 

ჟიული მოვიდა, რათა ელოდი როზა ტევენენთან წაეყვანა მონსოში, სადაც მსახიობ 

ქალს პატარა სახლი ეჭირა ინგლისური ბაღითურთ. 

კონსიერჟერიში ტევენენის ქალმა ჯარის მსხვილი მოიჯარადრე გაიცნო, მოქალაქე 

მონფორტი. ქალი სატუსაღოდან ადრე გამოვიდა ჟან ბლეზის შუამდგომლობის 

წყალობით და მოქალაქე მონფორტის გათავისუფლებაც მოახერხა. მოიჯარადრემ 

მაშინვე სანოვაგის მიწოდება დაიწყო ჯარისთვის და სპეკულაციას ეწეოდა 

პეპინიერის უბნის მამულებზე. ხუროთმოძღვრები ლედუ, ოლივიე და ვაიი იქ კოხტა 

სახლებს აშენებდნენ და სამი თვის განმავლობაში მამულის ფასი ერთი სამად 

გაიზარდა. მონფორტი ლუქსემბურგის ციხეში ყოფნის შემდეგ ტევენენის ქალის 

საყვარელი იყო; მან ქალს ტივოლის მახლობლად, როშეს ქუჩაზე პატარა სახლი აჩუქა; 

ეს სახლი ძვირფასი იყო, მაგრამ მას არაფრად უღირდა, იმიტომ რომ მეზობელი მიწის 

ნაკვეთების გაყიდვით მისი ღირებულება რამდენჯერმე იყო ანაზღაურებული. ჟან 

ბლეზი თავაზიანი კაცი იყო; ფიქრობდა, სადაც არა სჯობს გაცლა სჯობსო: ტევენენის 

ქალი მონფორტს დაუთმო, ისე რომ მეგობრობა არ შეუწყვეტია თავის წინანდელ 

საყვარელთან. 

ჟიულის მოსვლის შემდეგ სულ ცოტა ხანმა განვლო და მაღაზიაში ელოდი ჩამოვიდა 

მოკაზმული. სიცივის მიუხედავად, წამოსასხამის ქვეშ მას თითქმის არაფერი ეცვა, 

გარდა თეთრი კაბისა; სახე გაფითრებული ჰქონდა; გამხდარი იყო, თვალები 

მიბნედოდა და მთელი მისი პიროვნება ვნებით იყო განმსჭვალული. 

ქალები ტევენენის ასულთან წავიდნენ. დემაი თან გაჰყვა; მსახიობი ქალი მხატვარს 

რჩევას ჰკითხავდა თავისი სახლის მორთულობის შესახებ; დემაის ელოდი უყვარდა, 

ხოლო ელოდის ამ წუთში სანახევროდ გადაწყვეტილი ჰქონდა, ვაჟი აღარ ეწვალებინა. 

როცა ქალებმა მონსოს ჩაუარეს, სადაც კირში რევოლუციის მოედანზე დახოცილი 



ადამიანები იყვნენ ჩაფლულნი, ჟიულიმ თქვა: - ზამთარში კიდევ არა უშავს რა, 

მაგრამ გაზაფხულზე აქედან შემოსული სუნი ნახევარ ქალაქს ააყროლებს. 

ტევენენის ასულმა მეგობრები ანტიკურ სალონში მიიღო, სადაც დავიდის ესკიზების 

მიხედვით გაკეთებული კანაპეები და სავარძლები იდგა. ბრინჯაოს ბიუსტებსა და 

სასანთლეებს კედლებიდან რომაული ბარელიეფები დაჰყურებდნენ, კამეების 

მიხედვით შესრულებულნი. დიასახლისს ჩალისფერი დახუჭუჭებული პარიკი 

ჰქონდა. ამ ხანაში პარიკისთვის ხალხი გიჟდებოდა: სამზითვო კალათში ხშირად ექვს, 

თორმეტ, თვრამეტ პარიკს აწყობდნენ. ახალი მოდის, „კიპრიდეს“[149] სტილის კაბა 

ქალს ტანზე მჭიდროდ ჰქონდა შემოჭდობილი. 

დიასახლისმა წამოსასხამი მოიხურა და სტუმრები ბაღში ჩაიყვანა. ეს ბაღი ლედუმ 

დაგეგმა, მაგრამ ჯერჯერობით მხოლოდ განძარცული ხეებისა და მასალის ქაოსს 

წარმოადგენდა. მაინც ქალმა მათ ფინგალის[150] გამოქვაბული გოტიკური 

სამლოცველო, სამრეკლო და ღელე უჩვენა. შემდეგ ფიჭვებისკენ მიუთითა და თქვა: - 

იქ უბედური ბროტო დეზილეტის სამახსოვროდ კენოტაფი[151] მინდა გავაკეთებინო. 

ის ჩემდამი გულგრილად განწყობილი არ იყო. საყვარელი ადამიანი იყო. იმ 

საშინელმა მხეცებმა მოჰკლეს; მე გამოვიტირე. დემაი, თქვენ სვეტზე ლარნაკს 

გამომიხატავთ. 

და მაშინვე დაუმატა: - ეს საშინელებაა... ცეკვის საღამოს მოწყობა მინდოდა ამ 

კვირაში; მაგრამ ყველა ვიოლინისტი წინდაწინვე დაბევებულია სამი კვირით. 

მოქალაქე ტალიენის მეუღლისას ყოველ საღამოს ცეკვავენ. 

სადილის შემდეგ როზა ტევენენის ეტლმა სამი მეგობარი ქალი და დემაი ფიედოს 

თეატრში წაიყვანა. მთელი შეძლებული და ლაზათიანი პარიზი იქ იყო თავმოყრილი. 

ქალებს თმა „ანტიკურად“ და „მსხვერპლების მსგავსად“ ჰქონდათ გაკეთებული და 

ფართოდ გულმოჭრილი თეთრი და ძოწისფერი ვარაყიანი კაბები ეცვათ; მამაკაცებს 

მაღალი შავი საყელოები და თეთრი ყელსახვევები ჰქონდათ, მათში ნიკაპები 

ეფლობოდათ. 

აფიშაზე „ფედრა“ და „მებაღის ძაღლი“ იყო გამოცხადებული. მთელმა დარბაზმა, 

ფრანტებისა და მოვარაყებული ახალგაზრდობის ჰიმნი მოითხოვა - „ხალხის 

გამოღვიძება“. 

ფარდა აიხადა და სცენაზე დაბალი ტანის ჩასუქებული მამაკაცი გამოჩნდა. ეს იყო 

ცნობილი ლაისი. მან მშვენიერი ტენორით დაიწყო: - „ფრანგის ხალხო, ჩვენ ყველანი 

ძმები ვართ!..“ მქუხარე ტაშმა ხომლის მინები ააწკრიალა. შემდეგ სუსტი ბუზღუნი 

გაისმა და მრგვალქუდიანმა მოქალაქემ, რომელიც პარტერში იჯდა, „მარსელიეზის 

ჰიმნი“ დაიწყო. 

„მამულისშვილნო, წინ გასწით!..“ ეს ხმა ღრიანცელმა დაფარა; გაისმა ყვირილი: - 

ძირს ტერორისტები! სიკვდილი იაკობინელებს! 

და მეორეჯერ გამოწვეულმა ლაისმა ტერმიდორელების ჰიმნი გაიმეორა: „ფრანგის 

ხალხო, ჩვენ ყველანი ძმები ვართ!!!“ 

ყველა სათეატრო დარბაზში მარატის ბიუსტი იდგა; ფეიდოს თეატრში ასეთი 

ბიუსტი რამპის გვერდით ნიშში იყო ამართული. 



როცა ორკესტრმა „ფედრას და იპოლიტეს“ უვერტიურა დაუკრა, ვიღაც ახალგაზრდა 

ფრანტმა ჯოხით საზოგადოებას ბიუსტი უჩვენა და დაიყვირა: - ძირს მარატი! 

მთელმა დარბაზმა გაიმეორა: - ძირს მარატი! ძირს მარატი! 

ჩოჩქოლში მჭევრმეტყველი ხმები გაისმოდა: - ეს სამარცხვინო ამბავია, რომ ეს 

ბიუსტი აქა დგას! 

- უხამსი მარატი ყველგან ბატონობს, ჩვენდა სამარცხვინოდ! ბიუსტების რიცხვი იმ 

თავების რიცხვს უდრის, რომელნიც მას უნდა მოეკვეთა. 

- შხამიანი გომბეშო! 

- ავაზა! 

- შავი გველი! 

უცებ ერთი მოხდენილად გამოწყობილი მაყურებელი ლოჟის კიდურზე დგება, 

ბიუსტს უბიძგებს და ძირს ამხობს. დამსხვრეული თაბაშირის თავი მემუსიკეთა 

თავზე ეცემა. დარბაზში ტაშის ცემა გაისმის. საზოგადოება ფეხზე დგება და „ხალხის 

გაღვიძებას“ მღერის: - „ფრანგის ხალხო, ჩვენ ყველანი ძმები ვართ!..“ 

განსაკუთრებულად აღფრთოვანებულ მომღერლებს შორის ელოდიმ კოპწია 

დრაგონი იცნო, პროკურორის ყოფილი კლერკი, თავისი პირველი საყვარელი, ანრი. 

წარმოდგენის შემდეგ ლამაზმა დემაიმ ეტლს დაუძახა და მოქალაქე ბლეზის ასული 

„მხატვარ ამურში“ მიიყვანა. 

ეტლში გრავიორმა ელოდის ხელი ჩასჭიდა და უთხრა: - გწამთ თუ არა, ელოდი, რომ 

მიყვარხართ? 

- მწამს, იმიტომ, რომ თქვენ ყველა ქალი გიყვართ. 

- მე ისინი თქვენი სახით მიყვარს. 

ქალმა ჩაიცინა: - ეს ჩემთვის მძიმე ტვირთი იქნებოდა, თუ თქვენთვის ყველა ქალის 

როლს ვიკისრებდი, მიუხედავად იმისა, რომ ახლა დიდ მოდაშია შავი, ქერა და 

მწითური პარიკები. 

- ელოდი, გეფიცებით... 

- რაო! კიდევ ფიცულობთ, მოქალაქე დემაი? ან თქვენ მეტად გულუბრყვილო ხართ, 

ან მე მთვლით გულუბრყვილოდ. 

დემაიმ ვერაფერი თქვა საპასუხოდ და ქალი გახარებული იყო, რომ გონება დაუბნია. 

კანონის ქუჩის კუთხეში სიმღერა და ყვირილი მოესმათ. აჩრდილები ცეცხლის 

გარშემო მოძრაობდნენ. ეს იყო ჯგუფი, რომელიც „ფრანგული 

თეატრიდან“ გამოსულიყო და „ხალხის მეგობრის“ მანეკენს სწვავდა. 

ონორეს ქუჩაზე მეეტლის სამკუთხედი ქუდი მარატის სასაცილო გამოხატულებას 

მოედო, რომელიც ფანრის ბოძზე იყო ჩამოკიდული. 



მეეტლე ამ შეხვედრამ გაამხიარულა, ქალ-ვაჟს მოუბრუნდა და უამბო, რომ წინა 

დღით შიგნეულობის ვაჭარს სისხლით შეეთხუპნა მარატის თავი და ეთქვა: „აი, მას 

რა უყვარდა“; ათი წლის ბავშვებს სანაგვე თხრილში ჩაეგდოთ მარატის ბიუსტი, 

ხოლო გამვლელ-გამომვლელ მოქალაქეებს დაეძახათ - აი, მისი პანთეონიო!! 

ყველა რესტორანიდან და სალიმონათოდან ერთი და იგივე სიმღერა ისმოდა: 

„ფრანგის ხალხო, ჩვენ ყველანი ძმები ვართ“. 

„მხატვარ ამურთან“ მისვლისთანავე ელოდი ეტლიდან ჩამოხტა და თანამგზავრს 

ღამე მშვიდობისა უსურვა. 

მაგრამ დემაიმ ისე ნაზად და დაჟინებით დაუწყო თხოვნა, რომ ქალს გამბედაობა 

აღარ ეყო, რომ იგი კარში დაეტოვებინა. 

- უკვე გვიან არის, - უთხრა მან, - თქვენ მხოლოდ ერთს წუთს დარჩებით. 

ცისფერ ოთახში ქალმა წამოსასხამი მოიხსნა და თეთრი ანტიკური ტანისამოსი 

გამოიჩინა, რომელიც მისი სხეულის ფორმებით იყო აღსავსე და გამთბარი. 

- შეიძლება გცივათ, - თქვა მან. - ახლავე ცეცხლს დავანთებ; თითქმის სრულიად 

მზად არის. 

ტალკვესი ჩამოკრა და კერაში ცეცხლი შეუკეთა. 

ვაჟმა ხელი მოხვია ისეთი სინაზით, რომელიც ძლიერებას მოწმობს, ქალმა უცნაური 

სიტკბოება იგრძნო და თუმცა კოცნამ მოადუნა, მაინც თავი გაითავისუფლა: - 

გამიშვით! 

ქალმა ბუხრის სარკის წინ ქუდი მოიხადა აუჩქარებლად; შემდეგ მარცხენა ხელის 

თითზე წამოცმულ ვერცხლის ბეჭედს შეხედა მელანქოლიურად: მარატის თავი 

გადალესილი იყო და თითქოს აღარ ჩანდა. დიდხანს უცქირა, სანამ ცრემლებმა 

თვალები არ დაუნამა, წყნარად წაიძრო და ცეცხლში ჩააგდო. 

და დემაის გადაეხვია ცრემლებით და ღიმილით გაბრწყინვებული, სინაზითა და 

სიყვარულით გამშვენიერებული. 

მამლის ყივილი მოახლოებული იყო, როცა მოქალაქე ბლეზის ასულმა თავის 

საყვარელს ბინის კარი გაუღო და ხმადაბლა უთხრა სიბნელეში: - მშვიდობით, ჩემო 

საყვარელო... ამ დროს მამაჩემი ბრუნდება: თუ კიბეზე ხმაურობა გაიგონო, ჩქარა 

ამოდი ზევითა სართულში. დაიცადე, სანამ დარწმუნდები, რომ ვეღარ დაგინახავს. 

ქვემოთ სამჯერ მეკარე ქალის ფანჯარაზე დააკაკუნე და ქუჩის კარს გაგიღებენ. 

მშვიდობით, სიცოცხლევ. მშვიდობით, ჩემო სულიკო! 

ბუხარში უკანასკნელი ნაკვერჩხლები იფერფლებოდა. ელოდიმ ბალიშზე ბედნიერი 

და დაღლილი თავი მიდო. 

 

 

სქოლიო 
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ქალღმერთი (ძველი ბერძნების ათინა პალადა). 

[30] ავსტრიელი მეფის ქალი - იგულისხმება მარია ანტუანეტა, ლუი XVI-ის მეუღლე, 

ავსტრიელი იმპერატორის ასული, რომლის ინიციატივით და წაქეზებით მოეწყო 

ინტერვენცია რევოლუციურ საფრანგეთში. 

[31] ფრაგონარი, ჟან-ონორე (1732-1806) - ცნობილი მხატვარი, რომელიც რევოლუციის 

წინა პერიოდის ფრანგი არისტოკრატიის განწყობილებას ასახავდა. 

[32] პიტი, უილიამ (ე.წ. უმცროსი) - უფროსი უილიამ პიტის, რევოლუციის დროის 

ინგლისის პრემიერ-მინისტრის შვილი, ევროპული კოალიციისა და 

კონტრრევოლუციონური შეთქმულებების მთავარი სულისჩამდგმელი. ტერორის 

ეპოქაში პიტთან კავშირის დაბრალებას ყოველთვის სასიკვდილო განაჩენი მოსდევდა. 

[33] ბორგეზე - XVII საუკუნის დასასრულისა და XVIII საუკუნის დასაწყისის 

იტალიელი მხატვარი. ფავნი - ძველბერძნული მითოლოგიის მიხედვით მინდორ-

ველისა და ტყეების ღვთაება იყო. 

[34] შარდენი (1699-1779) - ცნობილი ფრანგი მხატვარი , ბურჟუაზიული ყოფა-

ცხოვრების ამსახველი. 

[35] ეტრუსკული ლარნაკი - იტალიაში ნაპოვნი თიხის ლარნაკები ძვ. 

წელთაღრიცხვის VI საუკუნისა. მათზე გამოხატულია მხატვრული სურათები, 

რომლებიც ნაწილობრივ შეუსრულებიათ ძველ იტალიურ ტომში - ეტრუსკებში 

გადმოსახლებულ ბერძენ ოსტატებს. 

[36] ჰერკულანუმი - ქალაქი ძველ იტალიაში, რომელიც დაიფარა ფერფლით I 

საუკუნეში ვეზუვის ვულკანის ამოხეთქვის დროს. 

[37] რასინი ჟან (1639-1699) - ცნობილი ფრანგი პოეტი, დრამატურგი, კლასიციზმის 

წარმომადგენელი. არისია და იპოლიტე მისი ცნობილი ტრაგედიის - 

„ფედრას“ გმირებია. 

[38] პენელოპე - ტროის ომის ერთ-ერთი გმირის, ოდისევსის, მეუღლე, რომელიც 

ქმრის ერთგული დარჩა ათი წლის განმავლობაში, როდესაც ქმარი მოგზაურობაში 

იმყოფებოდა. მრავალი საქმრო პენელოპეს ქვრივად თვლიდა და ცოლობას თხოვდა, 

მაგრამ პენელოპე ეუბნებოდა, პასუხს მაშინ მოგცემთ, როცა ქსოვას დავამთავრებო. 

ღამ-ღამობით კი არღვევდა დღის ნაქსოვს. ასე გრძელდებოდა ოდისევსის 

დაბრუნებამდე. 



[39] ჰარმოდიუსი - ტირანის მკვლელი ძველ ათენში (VI ს. ძველი წელთაღრიცხვით) 

[40] ვატო, ანტუან (1684-1721) - სახელგანთქმული ფრანგი მხატვარი და გრავიორი. 

[41] გრეზი, ჟან-ბატისტ (1725-1805) - ფრანგი მხატვარი, რომელიც ბურჟუაზიის 

იდეებს ასახავდა. 

[42] პალე-ეგალიტე, ანუ თანასწორობის სასახლე - ასე ეწოდა იაკობინელთა 

დიქტატურის პერიოდში მეფის ყოფილ სასახლეს, პალე-როიალს. 

[43] ლიქტორის წნელი - ასე ეწოდებოდა წნელების კონას და ნაჯახს, რომელთაც 

ატარებდნენ ლიქტორები, რომლებიც შეადგენდნენ რომის რესპუბლიკის უმაღლესი 

თანამდებობის პირთა ამალას. 

[44] კატონი (237-142 წ. ძვ.წ.) - ცნობილი ცენზორი (წესების დამცველი) ძველ რომში. 

ცნობილი იყო თავისი ზნეობრივი შეხედულებების მკაცრი დაცვით და შეურიგებელი 

მტრობით კართაგენისადმი, რომლის დანგრევასაც ის მოითხოვდა ყოველ თავის 

სიტყვაში. 

[45] ჰანიბალი - ცნობილი კართაგენელი სარდალი, რომაელთა მტერი. 

[46] კაპიტოლი და ტარპეის კლდე - კაპიტოლი ერქვა ძველი რომის ერთ-ერთ ბორცვს 

და მასზე აგებულ ტაძარს, სადაც რომაელ გმირებს ამკობდნენ დიდებითა და 

პატივით. მის მახლობლად მდებარეობდა ტარპეის კლდე, საიდანაც გადააგდებდნენ 

ხოლმე სახელმწიფო მოღალატეებს. ამ ორი ტერმინის ერთმანეთის გვერდით 

დაყენება აღნიშნავს რევოლუციის დროინდელი სახელმწიფო მოღვაწეების ცვალებად 

ბედ-იღბალს. 

[47] ნეკერი, ჟაკი (1732-1804) - ჟენეველი ბანკირი, რევოლუციის წინ მეფის მიერ 

მოწვეული ფინანსთა მინისტრად. მისი წინადადებით იყო მოწვეული გენერალური 

შტატები. მისი გადადგომა 1789 წლის 12 ივლისს გახდა საბაბი პარიზელების 

აჯანყებისა, რომელმაც ბასტილიის აღებამდე მიიყვანა ხალხი. უფრო გვიან ნეკერმა 

თავი დაანება პოლიტიკურ მოღვაწეობას. 

[48] ბაიი - პარიზის მერი 1791 წელს. მან გასცა ბრძანება დაეხვრიტათ მარსის 

მინდორზე გამართული რესპუბლიკელთა დემონსტრაცია. 

[49] მანუელი, პიერ ლუი (1751-1793) - პარიზის კომუნის (1789-1792წწ.) გენერალური 

პროკურორი. ხმა მისცა მეფის სიკვდილით დასჯის წინააღმდეგ. კავშირი ჰქონდა 

დაპატიმრებულ სამეფო ოჯახთან. 

[50] კონდე, ლუი-ჟოზეფ (1736-1818) - ბურბონთა დინასტიის ერთ-ერთი წევრი.1792 

წელს წავიდა ემიგრაციაში და მის ერთ-ერთ ცენტრში, გერმანიის ქალაქ კობლენცში 

შეჰქმნა ინტერვენტთა არმია, რომელსაც „კონდეს არმია“ ეწოდა სახელად. 

[51] ფედერალისტების საკურთხეველი და 90 წელი - იგულისხმება ბასტილიის 

აღების პირველი წლისთავის დღესასწაული მარსის მინდორზე, სადაც აღმართული 

იყო საკურთხეველი თავისუფლების პატივსაცემად. 

[52] დიკეა - ძველი ბერძნული მითოლოგიით, სამართლის განსახიერება. 



[53] ბახუსი - ღვინისა და თრობის ღვთაება ძველ საბერძნეთში. 

[54] ბარბარუ შარლ-ჟან (1767-1794) - კონვენტის ჟირონდისტი წევრი, ჟირონდისტების 

გაძევების შემდეგ გაიქცა ჩრდილოეთში და ცდილობდა მოეწყო აჯანყება კონვენტის 

წინააღმდეგ. დაპატიმრებული და გილიოტინირებული იყო ქ. ბორდოში. 

[55] პრაქსიტელე - ძველი საბერძნეთის ერთ-ერთი უდიდესი მოქანდაკე. 

[56] სიბილა - ანტიკურობის დროინდელი მკითხავი და წინასწარმეტყველი ქალი. 

[57] ტენირსი - XVII საუკუნის ცნობილი ფლამანდელი მხატვარი. 

[58] სენჟერმენი - პარიზის არისტოკრატიული უბანი. 

[59] ტიულრი - მეფის სასახლე პარიზში. 

[60] ჰელვეციუსი (1715-1771) ფრანგი ფილოსოფოსი-მატერიალისტი, ფრანგული 

ენციკლოპედიის თანამშრომელი. 

[61] ჰოლბახი (1723-1789) - ცნობილი ფრანგი მატერიალისტი-ფილოსოფისი, 

ენციკლოპედიის თანამშრომელი. 

[62] კალვინი, ჟან (1509-1564) - ცნობილი რელიგიური რეფორმატორი, 

კალვინისტური მიმართულების დამაარსებელი, ცნობილი თავის ასკეტიზმითა და 

შეურიგებლობით ქრისტიანული ეკლესიის თითქმის ყოველგვარი სამსახურისადმი. 

[63] ევრიპიდე - ერთ-ერთი ძველი საბერძნეთის სამ გამოჩენილ დრამატურგთაგან 

(ესქილე, სოფოკლე და ევრიპიდე). მის კალამს ეკუთვნის ცნობილი ტრაგედიები: 

„იფიგენია ტავრიდში“, „ორესტი“, „ელექტრა“ და სხვ. 

[64] შაბო ფრანსუა (1759-1794) - კონვენტის წევრი, დანტონისტებთან ერთად 

სიკვდილით დასჯილი. 

[65] ფაბრი დეგლანტინ ფილიპ-პრანსუა-ნაზერ (1750-1794) - პოეტი, კონვენტის წევრი, 

დანტონისტი, სიკვდილით დასაჯეს დანტონისტების პროცესის დროს. ფაბრი იყო 

ერთ-ერთი ავტორთაგანი რევოლუციური კალენდრისა, რომელიც შემოღებულ იქნა 

1793 წლის შემოდგომაზე. ამ კალენდრის მიხედვით ახალი წელთაღრიცხვა დაიწყო 

რესპუბლიკის გამოცხადების დღეს, ე.ი.1792 წლის 22 სექტემბერს. წელიწადი 

იყოფოდა თორმეტ თვედ, რომელთა სახელწოდებაც წარმოსდგა ბუნების 

მოვლენებისა და მინდვრის სამუშაოთა მიხედვით. შემოდგომის თვეები იყო: 

ვანდემიერი, ბრიუმერი და ფრიმერი (ე.ი ყურძნის კრეფის, ნისლებისა და 

თრთვილის თვეები). ზამთრის თვეები - ნივოზი (თოვლის თვე), პლუვიოზი (წვიმის 

თვე), და ვანტოზი (ქარის თვე); გაზაფხულის თვეები - ჟერმინალი (თესლის 

აღმოცენების თვე), ფლორეალი (ყვავილობის თვე) და პრერიალი (მინდვრების თვე); 

ზაფხულის თვეები - მესადორი (მკის თვე), ტერმიდორი (სიცხის თვე) და 

ფრუქტიდორი (ხილის კრეფის თვე). ყოველი თვე იყოფოდა სამ დეკადად. 

[66] ლეკრელი, ტეოფილ - „შმაგების“ პარტიის ერთ-ერთი ბელადი. დაპატიმრებული 

იყო რობესპიერის პოლიტიკის კრიტიკის გამო. გაათავისუფლეს 9 ტერმიდორის 

შემდეგ. 



[67] ჟაკ რუ (1752-1794) - კოდელიერების კლუბის წევრი, ე.წ. „შმაგების“ ბელადი. 

ციხეში მოიკლა თავი. 

[68] რობესპიერი მაქსიმილიან უფროსი (1758-1794) - იაკობინელთა დიქტატურის 

ბელადი. უფროსს უწოდებდნენ უმცროსი ძმის ჟოზეფისაგან განსასხვავებლად. 

ორივენი სიკვდილით დაისაჯნენ ტერმიდორული გადატრიალების დროს. 
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[70] ფუკიე ტენვილ-ანტუან-კენტენ (1746-1795) - რევოლუციური ტრიბუნალის 
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[82] პუსენი - (1742-1809) - ფილოსოფოსი, მეცნიერი, კონვენტის წევრი. 

[83] კალო, ჟაკ (1592-1635) - ფრანგი მხატვარი და გრავიორი, ცნობილი თავის 

ჩანაფიქრთა სითამამითა და ორიგინალობით. 
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დადგა ლუი XIV სიკვდილის შემდეგ: ტახტის მემკვიდრე მომავალი ლუი XV 

მცირეწლოვანი იყო და საფრანგეთს მართავდა რეგენტი - ორლეანის მთავარი. ეს 
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მიაწერდნენ მას სწორედ უხეშ და მდაბალ სიამოვნებათა ქადაგებას. 

[104] ნაბუქოდონოსორი (604-562 ძვ.წ.) - ბაბილონის მეფე, ძლიერი სამეფოს 

შემქმნელი, ძველ ებრაელთა დამპყრობელი. ბიბლიური თქმულების მიხედვით 

სიკვდილის წინ ჭკუიდან შეიშალა. 

[105] ფოშე კლოდ (1744-1793) - აბატი, კონვენტის ჟირონდისტი წევრი. 

რევოლუციურმა ტრიბუნალმა სიკვდილით დასაჯა, როგორც შარლოტა კონდეს, 

მარატის მკვლელის თანამზრახველი. 

[106] გრეგუარი ანრი (1750-1831) - ფრანგი მღვდელი, კონვენტის წევრი, 

იაკობინელთა მომხრე და კონსტიტუციური ეპისკოპოსი. რევოლუციის დროს 

უმთავრესად სახალხო განათლების დარგში მოღვაწეობდა. 

[107] ცელსიუსი ანდერს (1701-1744) - შვედი ასტრონომი, მერიდიანის სიგრძის 

მკვლევარი, 100-გრადუსიანი თერმომეტრის გამომგონებელი (ცელსიუსის 

თერმომეტრი) [108] ბეილი პიერ(1647-1706)- ფრანგი მწერალი, სკეპტიკური 



ფილოსოფიის მიმდევარი. ემხრობოდა სრულ რელიგიურ შემწყნარებლობას. XVIII 

საუკუნის საფრანგეთის ანტირელიგიურ და მატერიალისტურ იდეებზე დიდი 

გავლენა მოახდინა. 

[109] ვოლტერი ფრანსუა-მარი (1694-1778) - სახელგანთქმული ფრანგი ფილოსოფოსი 

და მწერალი-განმანათლებელი. ილაშქრებდა კათოლიკური ეკლესიის წინააღმდეგ 

დეისტური პოზიციებიდან. ებრძოდა ფრანგულ აბსოლუტიზმს. იყო მომხრე ე.წ. 

„განათლებული აბსოლუტიზმისა.“ 

[110] ლუციფერი - ქრისტიანული მითის მიხედვით ღვთის წინააღმდეგ ამბოხებულ 

ანგელოზთა მეთაური, რომელიც ღმერთმა ჩააგდო ჯოჯოხეთში და იქ სატანად იქცა. 

ეს მითი ასახულია ინგლისელი პოეტის მილტონის პოემაში „დაკარგული და 

დაბრუნებული სამოთხე“. 

[111] სანკიულოტი - ფრანგულად ეს სახელი სიტყვასიტყვით ნიშნავს „მოკლე 

შარვლის გარეშე“. ამ სახელით აღინიშნებოდნენ მე-18 საუკუნის ფრანგი 

რევოლუციონერები, რომლებიც ატარებდნენ უხეში ქსოვილისგან შეკერილ 

შარვლებს, მდიდრებისა და არისტოკრატებისაგან განსხვავებით, რომელთაც ეცვათ 

მოკლე ხავერდის შარვლები. 

[112] ვატინიი, მობეჟი, მარშიენი - იმ რაიონის ქალაქებია, სადაც მიმდინარეობდა 

კოალიციის საწინააღმდეგო სამხედრო მოქმედება. 

[113] ჟურდანი ჟან-ბატისტ (1762-1833) - რევოლუციის ერთ-ერთი უდიდესი 

გენერალი, რომელმაც რამდენჯერმე დაამარცხა ავსტრია-პრუსიის კოალიცია. 

[114] ევდამიდასი - გმირი პოეტური მოთხრობისა „ღატაკის შესახებ“, რომელმაც 

თავის მდიდარ მეგობრებს მემკვიდრეობად უანდერძა თავისი უახლოესი ნათესავები. 

ეს სიუჟეტია გამოხატული სურათში „ევდამიდასის ანდერძი“. 

[115] ლიარი და დენიე - ძველი ფრანგული წვრილი ფული, დაახლოებით - კაპიკი და 

გროში. აქ მინიშნებულია რევილუციური კალენდარი და რევოლუციის მიერ 

შემოღებულუ ზომა-წონის ახალი მეტრული სისტემა, რომლის მიხედვით გრამი 

უდრის ერთი კუბიკური სანტიმეტრის დესტილირებული წყლის წონას. 

[116] როლანი, ჟან-მარი. 

[117] კობურგი - რევოლუციის მტრების კოალიციის ერთ-ერთი სარდალი. 

[118] პიკადილი - ლონდონის არისტოკრატიული უბანი. 

[119] გრიგოლ დიდი - რომის პაპი VI საუკუნის დასასრულს და VII საუკუნის 

დასაწყისში. 

[120] ირინეი - ფრანგი კათოლიკების ერთ-ერთი წმინდანი, ლიონის ეპისკოპოსი 

ჩვენი წელთაღრიცხვის პირველ საუკუნეებში. 

[121] კანონიკური - საეკლესიო კანონებიდან, წესებიდან გამომდინარე. 



[122] დეკრეტალიები - პაპის წერილები პასუხaდ გაცემული მორწმუნე 

კათოლიკეების კითხვებზე. ისინი წარმოადგენდნენ რელიგიური საკითხების 

ოფიციალურ გაგებას. ზოგიერთი პაპი ყალბ დეკრეტალიებს იყენებდა. 

[123] .დიდრო (1713-1784) - ცნობილი ფრანგი მწერალი და ფილოსოფოსი, 

ენციკლოპედიის დამაარსებელი და რედაქტორი, ფრანგ მატერიალისტ-

განმანათლებელთა ბელადი. 

[124] ბონზა - ბუდისტების მღვდელი. ეს სიტყვა იხმარება გონებაჩლუნგი 

ბიუროკრატების დასახასიათებლად. 

[125] ენციკლოპედისტები - XVIII საუკუნეში ცნობილი ფრანგული ენციკლოპედიის 

ორგანიზატორები და თანამშრომლები. ენციკლოპედიაში თავმოყრილი იყო მთელი 

იმდროინდელი ცოდნა, გაშუქებული განმათავისუფლებელი მატერიალისტური 

თვალსაზრისით. მისი რედაქტორი იყო დიდრო, მთავარი თანამშრომლები იყვნენ: 

დალამბერი, ჰოლბახი, ჰელვეციუსი, ვოლტერი, ნაწილობრივ რუსო და სხვა. 

[126] ფრანცისკელები - კათოლიკე ბერების ერთ-ერთი ორდერი. 

[127] „მინერვის ჭოტი“ - ჭოტით, რომელიც მხოლოდ ღამღამობით გამოდის გარეთ, 

მინიშნებულია საფრანგეთის რევოლუციის ერთ-ერთი ბელადი მარატი, რომელსაც 

მთავრობა სდევნიდა და აიძულებდა იატაკქვეშეთში, ხშირად სარდაფებში, 

დამალულიყო და იქ განეგრძო თავისი რევოლუციური საქმიანობა. 

[128] პროტეოსი - ძველი საბერძნეთის მითოლოგიით ზღვის ღვთაება, რომელსაც 

შეეძლო სულ სხვადასხვაგვარი სახის მიღება. მის სახელს გარემოებათა შესაბამისად 

ცვალებად პოლიტიკურ შეხედულებათა მქონე ადამიანებს უწოდებდნენ. 

[129] დემულენი კამილ (1762-1794) - ფრანგი ჟურნალისტი, რევოლუციის დასაწყისში 

ბასტილიის აღების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი. უფრო გვიან, როგორც კონვენტის 

წევრი, დანტონთან ერთად გამოვიდა რობესპიერის პოლიტიკის წინააღმდეგ. 

დანტონისტების პროცესზე სიკვდილი მიესაჯა. 

[130] ფილიპო პიერ (1759-1794) - კონვენტის წევრი, დანტონისტი. სიკვდილით 

დასაჯეს დანტონთან ერთად. 

[131] ჰერო (დე სეშელი) - კონვენტის წევრი და ერთხანს მისი თავმჯდომარე; 

იაკობინელი. 1794 წელს სიკვდილით დასაჯეს დანტონისტთა პროცესზე. 

[132] “მამა დიუშენი“ - ებერის გაზეთის სახელწოდება. 

[133] კლოოტსი ანაქარსის (1755-1794) - ბარონ ჟან-ბატისტ ვალ დე გრასის 

რევოლუციური ფსევდონიმი. კლოოტსი იყო მემარცხენე იაკობინელი, მწერალი და 

ფილოსოფოსი, ათეისტი. ქადაგებდა „გონების კულტს“ და საერთო საკაცობრიო 

ძმობას. თავის თავს „ადამიანთა მოდგმის ორატორს“ უწოდებდა. ებერტისტებთან 

კავშირის გამო სიკვდილით დაისაჯა მათთან ერთად. 

[134] მონკი, ჯორჯ - XVI საუკუნის ინგლისის რევოლუციის დროინდელი გენერალი. 

რევოლუციის ბელადისა და დიქტატორის ოლივერ კრომველის სიკვდილის შემდეგ 



რევოლუციის მტრებს მიემხრო და ხელი შეუწყო სტიუარტების დინასტიის 

წარმომადგენლის - ჩარლზ II დაბრუნებას ინგლისის ტახტზე. 

[135] მოქალაქე - ამ ტერმინის ხმარებით ანატოლ ფრანსი იცავს საფრანგეთის 

რევოლუციის სტილს და კოლორიტს. 

[136] სამსონი - რევოლუციური დიქტატურისა და ტერორის დროინდელი ცნობილი 

ჯალათი, გილიოტინის ოსტატი. 

[137] ევმენიდები - ძველი ბერძნული მითოლოგიის მიხედვით, ღვთაებანი, 

რომლებიც იცავდნენ სახელმწიფო წესრიგს და სტანჯავდნენ დამნაშავეებს. 

[138] მადლონეტი - რევოლუციის დროინდელი პარიზის ერთ-ერთი საპატიმროს 

სახელწოდება, ისეთივე როგორიცაა კონსიერჟერი და ლუქსემბურგი. 

[139] ლავუაზიე, ანტუან-ლორანი (1743-1794) - ცნობილი ფრანგი ქიმიკოსი. 

რევოლუციონერთა ტრიბუნალმა სპეკულაცია დასდო ბრალად და სიკვდილით 

დასაჯა. 

[140] რუშე (1745-1794) - ფრანგი პოეტი.რევოლუციონურმა ტრიბუნალმა 

მონარქისტობა დააბრალა და სიკვდილით დასაჯა. 

[141] შენიე, ანდრე (1762-1794 )- ფრანგი პოეტი. ადიდებდა მარატის მკვლელის 

ხანჯალს. სიკვდილით დაისაჯა მონარქისტებთან კავშირის ბრალდებით 8 

ტერმიდორს, რობესპიერის დამხობის წინა დღეს. 

[142] ფუშე, ჟოზეფ (1759-1820) - ყოფილი მღვდელი, შემდეგში ცვალებადი 

პოლიტიკური მიმართულების მქონე მოღვაწე, დირექტორიისა და ნაპოლეონის 

დროს რამდენჯერმე იყო პოლიციის უფროსად. 1815 წელს მზად იყო ბურბონების 

სამსახურშიც შესულიყო, მაგრამ უკიდურესმა მონარქისტებმა აიძულეს დაეტოვებინა 

საფრანგეთი. 

[143] ტალიენ ჟან-ლაბერ (1769-1820) - კონვენტის წევრი, ჯერ რობესპიერის მომხრე, 

ხოლო შემდეგ მისი მტერი, ტერმიდორული გადატრიალების ერთ-ერთი მთავარი 

მონაწილე. 

[144] როვერი (1738-1808)- ფრანგი მხატვარი. 

[145] კარიე ჟან-ბატისტ (1756-1794) - რევოლუციური დიქტატურის ერთი ყველაზე 

შეუბრალებელი წარმომადგენელი. ცნობილი იყო თავისი ხშირად უაზრო და 

ზედმეტი სისასტიკით და უსამართლო მკვლელობებით პროვინციაში, 

განსაკუთრებით, ვანდეის აჯანყების ჩაქრობის დროს. რობესპიერს მიაჩნდა, რომ 

კარიე სახელს უტეხდა რევოლუციას და მოითხოვდა მის მიცემას სამართალში. 

სიკვდილით დასაჯეს ტერმიდორის შემდეგ. 

[146] სავოელი - სავოია ყოფილი იტალიური პროვინციაა, რომელიც რევოლუციის 

დროს საფრანგეთის ხელში გადავიდა. 

[147] ტეო, კატერინა - ფსიქიურად დაავადებული „წინასწარმეტყველი“, რომელიც 

რობესპიერს „მესიას“ანუ ღვთის მოციქულს უწოდებდა. 



[148] ტრიუმვირები - სამეულის დიქტატორული ხელისუფლება. ასე ეწოდებოდა 

რომის ტრიუმვირატს (კეისარი, კრასუსი და პომპეუსი). ამ შემთხვევაში, 

იგულისხმება საზოგადოებრივი ხსნის კომიტეტის ხელმძღვანელობა: რობესპიერი, 

სენ-ჟიუსტი და კუტონი. 

[149] კიპრიდე - ძველი ბერძნების სიყვარულის ქალღმერთის აფროდიტეს 

(რომაელების - ვენერა) ერთ-ერთი სახელწოდება. აფროდიტეს ერთ-ერთ 

ადგილსამყოფელად, თქმულების მიხედვით, ითვლებოდა კუნძული კვიპროსი. 

[150] ფინგალის გამოქვაბული - ცნობილი დიდი გამოქვაბული შოტლანდიაში, 

რომელშიც შედის ზღვა (ჰებრიდის ერთ-ერთ კუნძულზე). ეწოდა შოტლანდიის 

ლეგენდარული მეფის - ფინგალის (III საუკ.) სახელი. 

[151] კენოტაფი - ძეგლი, რომელიც იდგმება დაღუპული გმირის პატივსაცემად არა 

მის საფლავზე, არამედ სადმე სხვაგან. 



 


